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1 Alkusanat 
 

Kiinteistötyönantajat ry ja Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry ovat panostaneet yhteis-

työssä ja omaehtoisesti harmaan talouden ja työperäisen ihmiskaupan torjuntaan kiin-

teistöpalvelualalla. Kiinteistötyönantajat ry on velvoittanut omat jäsenyrityksensä ke-

väästä 2013 lähtien rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi -palveluun ja ottamaan työnteki-

jöille käyttöön veronumerolla varustetun henkilökortin, vaikka laki ei näihin toimiin täl-

lä hetkellä velvoita.
1
 Harmaan talouden lieveilmiöiden vähentäminen toimialalla kuuluu 

olennaisena osana myös liiton hallitusohjelmatavoitteisiin.
2
  

 

Alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat pitäneet tärkeänä muun muassa rakennus-

alalla käytössä olevan lailla säädetyn veronumerovelvoitteen laajentamista koskemaan 

myös kiinteistöpalvelualaa. kuten siivousta, kiinteistöhuoltoa, ulkoalueiden hoitoa, 

energiahallintapalveluita, teknisiä palveluita sekä erilaisia toimitila- ja käyttäjäpalvelui-

ta. Järjestöjen mukaan harmaata taloutta ja työperäistä ihmiskauppaa ei ole saatu aisoi-

hin maan hallitusten toimenpideohjelmista huolimatta. Ongelmia on ilmennyt etenkin 

kiinteistöpalvelualan järjestäytymättömässä ja ulkomaalaistaustaisessa yritys- ja työnte-

kijäkentässä.  

 

Oheisen raportin tarkoituksena on tuottaa Kiinteistötyönantajat ry:lle ja PAM ry:lle 

ajantasaista tietoa kiinteistöpalvelualan harmaan talouden painopistealueista, ilmene-

mismuodoista, viranomaistoiminnan tehokkuudesta ja lainsäädännön kehittämistarpeista 

harmaan talouden vastaisessa työssä.
3
 Raportin perusaineisto on kerätty pääosin kysely-

tutkimuksilla, jotka on suunnattu Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksille (palvelujen 

tarjontanäkökulma), PAM:in luottamushenkilöille ja Kiinteistöliitto ry:n taloyhtiöjäse-

nille (palvelujen kysyntänäkökulma).  

 

Kyselytutkimukset on tehty kesällä 2015.
4
 Kyselyjä ovat täydentäneet alan esimerk-

kiyrityksille, muutamille suurille palvelunkäyttäjille ja viranomaisorganisaatioille tehdyt 

haastattelut. Viranomaistahoja olivat Verohallinnon, poliisin ja Etelä-Suomen aluehal-

lintoviraston edustajat.
5
 Kiinteistöpalvelualan epätervettä kilpailua koskevan raportin on 

laatinut tutkija Pekka Lith. Asiantuntijahaastattelut on suorittanut verotusneuvos Mark-

ku Hirvonen. Kyselytutkimukset on suoritettu yhteistyössä Kiinteistötyönantajien, Kiin-

teistöliiton ja PAM:in kanssa, mistä heille suuri kiitos. 

 

 

                                                 
1
 Ks. Kiinteistötyönantajat ry:n eettiset ohjeet (www.kiinteistotyonantajat.fi)  

2
 Ks. Kiinteistötyönantajat ry:n hallitusohjelmatavoitteet 2015-19: Työllisyyttä lisäävät veroratkaisut, laadukkaat 

palvelut ja vastuulliset toimijat (www.kiinteistotyonantajat.fi).  
3
 Selvityksen tilaajien yhteyshenkilönä on toiminut Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Gramen 

(www.kiinteistotyonantajat.fi).  
4
 Kyselytutkimuksissa käytettiin uutta suomalaista Mainio Tech Oy:n kehittämää mainiosurvey –kyselytyökalua (ks. 

lähemmin www.mainiosurvey.com ja www.mainiotech.fi).  
5
 Uudenmaan verotarkastusyksikkö, Helsingin poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos ja Etelä-Suomen 

aluehallintoviraston tilaajavastuutarkastus ja ulkomaalaistarkastus. 

http://www.kiinteistotyonantajat.fi/
http://www.kiinteistotyonantajat.fi/
http://www.kiinteistotyonantajat.fi/
http://www.mainiosurvey.com/
http://www.mainiotech.fi/
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2 Kiinteistöpalvelualan markkinat ja yritystoiminta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2.1 Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset 
 
Kiinteistöpalveluilla tarkoitetaan yleisesti kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon sekä kiinteistöis-

sä oleviin toimitiloihin ja niiden käyttäjiin kohdistuvia palveluja. Ne jaetaan kiinteistön hoi-

to- ja ylläpitopalveluihin sekä toimitila- ja käyttäjäpalveluihin. Kiinteistön hoito- ja ylläpi-

topalvelujen avulla on mahdollista säilyttää kiinteistön kunto, arvo ja ominaisuudet. Näitä 

palveluja ovat tekniset palvelut, kiinteistöhuolto, puhdistus- ja siivouspalvelut, ulkoalueiden 

hoito, jätehuolto, energiahallintapalvelut ja usein kuntotutkimusten yhteydessä tehtävät 

energiakatselmukset. 

 
Kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut ovat ennakoivaa toimintaa, millä kiinteistö pidetään 

riittävän hyvässä käyttökunnossa. Kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluihin liittyy myös vuo-

sikorjaustyyppistä kiinteistöjen kunnossapitorakentamista, millä ei tarkoiteta rakennuslu-

vanalaista uudisrakentamista tai peruskorjausrakentamista. Kiinteistöjen vuotuiset korjaus-

tarpeet sisältyvät vuosikorjaussuunnitelmiin, mutta korjaustarpeet voivat olla myös enna-

koimattomia. Niihin kuuluvat esimerkiksi pienimuotoiset rakennustekniset toimenpiteet, 

jotka tehdään pian sen jälkeen, kun viat on havaittu. 

 
Laveasti määriteltynä kiinteistöpalveluja ovat myös toimitila- ja käyttäjäpalvelut, joiden 

tarkoituksena on luoda kiinteistön omistajille ja tilojen käyttäjille edellytykset harjoittaa 

toimintaansa kiinteistössä. Käyttäjäpalveluilla tarkoitetaan sananmukaisesti kiinteistöjen ja 

niiden tilojen käyttäjille suunnattuja palveluja. Käyttäjäpalveluja ovat muun muassa ruokai-

lu- ja ravintolapalvelut, vahtimestari- ja aulapalvelut, postitus ja postinjakelu, muuttopalve-

lut, sisustus-, kalustus- ja hankintapalvelut, tietoverkkopalvelut, lähetti- ja toimistopalvelut 

sekä viherkasvien hoito- ja hankintapalvelut. 
 

Kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon kuuluu olennaisena osana (operatiivisen) kiinteistöjoh-

tamisen palveluja.
6
 Niitä on hoidettu esimerkiksi isännöintitoimistojen toimesta, kun on 

puhuttu asumiseen tarkoitetuista taloyhtiöistä. Isännöinti on kiinteistöjohtamista, jonka 

tarkoituksena on vastata kiinteistöhallintoon ja kiinteistön ylläpitoon liittyvistä toimin-

noista ja palveluista. Tämän lisäksi voidaan puhua teknisestä isännöinnistä, johon kuu-

                                                 
6
 Operatiivinen kiinteistöjohtaminen on jaettu kiinteistökohteen johtamiseksi, toimitilajohtamiseksi ja isännöinniksi, 

mutta niiden välinen rajanveto on käytännössä vaikeaa. Kiinteistökohteen johtamisella tarkoitetaan lähinnä kiinteistön 

omistajalle myytäviä palveluja ja toimitilajohtamisella tilojen käyttäjille myytäviä palveluja, mutta kiinteistön omistaja 

ja käyttäjä voivat olla samoja tahoja. Myöskään isännöinti ei liity välttämättä asumisyhteisöihin. 

Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan 

vuonna 2013 noin 8 500 kiinteistöpalvelualan yritystä, joiden päätoimialoina olivat siivous-

palvelu, kiinteistönhoito tai kiinteistöjen isännöinti. Yritystoimipaikkoja kiinteistöpalveluissa 

oli noin 9 200. Yritysten liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa ja työllisyys kokovuosityöllisyy-

den käsitteellä mitattuna 58 700 henkilöä. Vuosina 2008-13 reaalinen liikevaihto kohosi 

keskimäärin 18 prosenttia ja työllisyys 28 prosenttia. 

Kiinteistöpalvelualan yritysprofiili on korostetun pienyritysvaltaista. Siivousalalla yk-

sinyrittäjien omistamien yritysten osuus yrityskannasta oli 57 prosenttia, mutta alan työlli-

syydestä ja liikevaihdosta vain viisi prosenttia. Pienten yritysten suuri määrä on lisännyt 

yrityskannan vaihtuvuutta erityisesti siivousalalla. Vaihtuvuudella kuvataan yleensä yritys-

toiminnan dynaamisuutta, mutta siivousalalla kysymys voi olla myös epäterveistä ilmiöistä, 

jotka liittyvät kertakäyttöyritysten hyväksikäyttöön. 
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luu kiinteistön toiminnallisen ja teknisen kunnon valvonta ja kiinteistön ylläpito sekä 

siihen liittyvien palvelujen hankinta ja ohjaus. 

 

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset 
Kiinteistötyönantajat ry:n tuoreen suhdanne- ja toimialaraportin7 mukaan asuinkerrostalojen 

ja muiden talonrakennusten ylläpidon arvioidut kokonaiskustannukset olivat vuonna 2014 

runsaat 13,1 miljardia euroa, jos pienasuinrakennuksia (omakotitalot, pari- ja rivitalot) ei 

oteta huomioon. Summasta varsinaiset kiinteistön hoidon ja ylläpidon palvelut olivat arviol-

ta noin 65 prosenttia (8,5 mrd. euroa) ja lämpö-, sähkö- ja vesihuollon jakeluyhtiöille mak-

setut korvaukset käyttöaineista noin 35 prosenttia (4,6 mrd. euroa). Käyttöaineiden merkitys 

korostuu etenkin teollisuusrakennuksissa.  

 

Kiinteistöjen laskennallisten puhdistus- ja siivouspalvelujen arvo on noin 1,6 miljardia eu-

roa. Summa ei ole yhtä kuin Suomen siivouskustannukset, sillä kiinteistöjen siivous ei sisäl-

lä rakentamiseen liittyvää rakennussiivousta, kotisiivousta, liikennevälineiden siivousta ja 

muuta erikoissiivousta. Kaupallisen siivouksen osuus kiinteistöjen siivouskustannuksista on 

kasvanut nopeasti 1990-luvulta lähtien lukuun ottamatta kuntayhteisöjen kiinteistöjen siivo-

usta. Kaupallisen siivouksen osuus kaikkien kiinteistöjen siivouskustannuksista on noussut 

Suomessa 2000-luvulla jo arviolta 70 prosenttiin.8  

 

Siivous jaetaan säännölliseen siivoukseen (päivittäin ja viikoittain) ja harvemmin kuten 

vuosittain tehtävään perussiivoukseen (suursiivoukseen). Kun tilaa käytetään paljon ja 

hygieniavaatimukset ovat suuret, tilaa voidaan siivota useammankin kerran päivässä. 

Siivouksesta aiheutuu kustannuksia, joihin kiinteistön omistaja ja tilojen käyttäjät voivat 

vaikuttaa monin eri tavoin. Siivouskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat puhtaus-

tasovaatimusten ohella kiinteistön yleinen kunto (ehjät pintamateriaalit yms.), lattiama-

teriaalivalinta (laatu, väri) ja toimitilojen siivottavuus. 
. 

Kaupallisen siivouksen merkitys on kohonnut nopeasti 1990-luvun puolesta välistä lukien. 

Toteutunut kehitys on seurausta kiinteistösiivouksen ulkoistamisesta valtio-organisaatioissa, 

ostopalvelujen kasvusta yksityisissä liikeyrityksissä. Kuntayhteisöissä kehitys on ollut hi-

taampaa. TOKI ry:n9 ja Suomen Kuntaliiton kyselyjen mukaan ostopalvelut olivat vain 21-

25 prosenttia kuntien omistamien kiinteistöjen siivouspinta-alasta vuonna 2013. Siivousalan 

yritysten kannalta kunta-alalla on paljon markkinapotentiaalia pelkästään jo terveyden- ja 

sosiaalihuollon palvelulaitosten korkeiden puhtausvaatimusten takia.  

 

Kiinteistöhuollon, teknisten palvelujen sekä ulkotilojen hoidon arvioidut kustannukset olivat 

alan suhdanne- ja toimialaraportin mukaan maassamme noin 6,5 miljardia euroa, jos pie-

nasuintalojen ylläpidon kustannuksia ei lasketa mukaan. Summasta palvelutyön arvioidut 

kustannukset olivat 1,9 miljardia euroa ilman lämpö-, sähkö- ja vesihuollon käyttöaineita 

(4,6 mrd. euroa). Kiinteistönhoidolla ja teknisillä palveluilla tarkoitetaan kiinteistöjen yleis-

hoitoa, erityislaitehuoltoa sekä lämpö-, sähkö- ja vesihuoltoa. Niiden kustannukset korostu-

vat erityisesti tuotannollisissa teollisuusrakennuksissa.  

 

                                                 
7
 Lith, Pekka: Kiinteistöala Suomen kansantaloudessa, Muistio kiinteistöalan yritystoiminnasta, markkinoista ja kehitys-

linjoista 2014-2015, Lith Consulting Group, Helsinki 2015. 
8
 Ks. mm. EFCI: The Cleaning Industry in Europe, edition 2014. Omatoiminen siivous (arviolta 30 prosenttia siivous-

kustannuksista) on edelleen suurta kunnissa ja kuntayhtymissä, minkä lisäksi omalla työvoimalla tehtävään siivousta 

esiintyy jonkin verran muillakin kansantalouden sektoreilla, kuten taloyhtiöissä, eräillä teollisuuden toimialoilla (metsä-

teollisuus) ja kolmannen alan yhteisöissä (järjestöt, seurakunnat, yms.).  
9
 Toimivat Kiinteistöt TOKI ry (www.toki.fi).  

http://www.toki.fi/
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Operatiivisen kiinteistöjohtamisen palvelujen arvo, jota on mitattu Kiinteistötyönantajat 

ry:n raportissa kiinteistöjen hallinnoinnin ja isännöinnin laskennallisilla kustannuksilla, oli 

arviolta noin miljardi euroa, mikä on noin 11 prosenttia varsinaisten kiinteistöpalvelujen ar-

vosta (8,5 mrd. euroa) ilman lämpö-, sähkö- ja vesihuollon käyttöaineita ja pienasuintalojen 

palveluja. Rakennustyypeittäin tarkasteltuna kiinteistöjohtamisen (isännöinnin) arvo on suh-

teellisesti suurinta asuinkerrostaloissa, minkä taustalla ovat muun muassa asunto-

osakeyhtiölain muutosten myötä tulleet uudet tehtävät.  

 

Asuinkerrostalojen ja muiden talorakennusten rakennus- ja laitetekniset korjauskustannuk-

set ja ulkoalueiden kunnossapidon kustannukset olivat arviolta 3,1 miljoonaa euroa vuonna 

2014, kun pienasuintalojen omistajien osin omatoimisia korjaustöitä ei oteta huomioon. 

Korjaustöiden merkitys on kasvanut rakennuskannan kasvun ja sen vanhenemisen seurauk-

sena. Kiinteistöjen korjaustyöt ovat asuinkerrostaloissa merkittävin kiinteistöpalvelu. Ne 

hoidetaan kiinteistöissä pääosin ulkopuolisilla palveluntuottajilla, jotka voivat olla päätoi-

mialaltaan myös rakennusyrityksiä.  

 

2.2 Kiinteistöpalvelualan yritystoiminta 
 
Vuonna 2013 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto-

jen mukaan 8 503 kiinteistöpalveluja tuottavaa
10

 yritystä. Alueellisen yritystoimintati-

laston mukaan yritystoimipaikkoja 9 197. Niiden määrä lisääntyi 660 toimipaikalla vuo-

sina 2010-2013. Suhteellisesti eniten toimipaikat ovat lisääntyneet kiinteistönhoidon 

toimialalla. Siivouksessa ja kiinteistöjen isännöinnissä kehitys oli hitaampaa kuin kiin-

teistönhoidossa. Taustalla ovat samanaikaisesti tapahtunut talouden taantuma ja toimi-

alojen keskittyminen suurempiin yrityksiin. 

 

Alan yritysten ja toimipaikkojen määrä on kasvanut vauhdilla 2000-luvulla. Selityksenä 

on toimintojen ulkoistaminen ja yhtiöittäminen yksityisellä ja julkisella puolella, uusien 

palvelutuotteiden esiinmarssi ja lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Esimerkki 

lainsäädäntöteitse kasvaneesta alasta on kotitalousvähennykseen perustuva kodinhoito 

ja kotisiivous, johon on perustettu runsaasti pieniä siivousyrityksiä. Osa yritysten ja nii-

den toimipaikkojen määrän lisäyksestä vuonna 2013 voi olla tilastollista, mikä johtuu 

Tilastokeskuksen yritystilastouudistuksesta. 
 

Ennen vuotta 2013 vuositilastoihin pääsivät vain ne yritykset, jotka olivat toimineet ti-

lastovuonna vähintään puoli vuotta, ja joiden henkilöstö oli yli 0,5 henkilöä kokovuosi-

työllisyyden käsitteellä mitattuna tai liikevaihto ylitti vuosittain määritellyn minimira-

jan. Tilastovuodesta 2013 lukien vuositilastoon pääsevät Tilastokeskuksen asiantuntija-

haastattelun mukaan myös yritykset, joiden taseen loppusumma on vähintään 170 000 

euroa ja nettoinvestoinnit tilastovuonna vähintään 50 000 euroa, vaikka henkilöstö- ja 

liikevaihtokriteerit eivät täyttyisikään. 

 

Myös kuntayhteisöjen liikelaitokset sisältyvät yritystilastoihin vuodesta 2013 lukien, 

joskin kuntayhteisöjen yritykset ja liikelaitokset ovat eroteltavissa muista yrityksistä 

sektori- tai omistajatyyppiluokituksen avulla. Eniten tilastouudistus vaikutti kuitenkin 

kiinteistöjen kauppaa, hallintaa ja omistusta koskeviin toimialoihin (Nace:t 681-2) li-

säämällä näiden toimialojen merkitystä yritystilastoissa. Kiinteistöjen kaupan, hallinnan 

                                                 
10

 Kiinteistöpalvelualoilla tarkoitetaan tässä isännöinnin (Nace 6832), kiinteistönhoidon (Nace 811) ja siivouksen (Nace 

812) toimialoja.   
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ja omistuksen toimialat luetaan laveasti määriteltynä kiinteistöalaan, mutta ne eivät tuo-

ta varsinaisia kiinteistöjen ylläpitopalveluja. 

  

Yritysten määrän kehitystä koskeviin tarkkoihin tilastolukuihin kannattaa suhtautua va-

rauksin myös siitä syystä, että Tilastokeskuksen yritystilastoissa merkittävä osa tilasto-

vuonna yli puoli vuotta toimineista yrityksistä on sivu- ja osa-aikaisten yrittäjien omis-

tamia yrityksiä, joissa liikevaihto ja henkilöstö ovat varsin pieniä. Esimerkiksi yritysten 

liikevaihdossa tapahtuvat pienet muutokset voivat aiheuttaa sen, että sivu- ja osa-aikaisten 

yrittäjien yritykset eivät täytä tilastoon pääsemisen kriteereitä, vaikka niillä olisikin ollut 

pienimuotoista yritystoimintaa tilastovuonna. 

 
Kuvio 1 Kiinteistöpalvelun (Nace:t 6832, 811 ja 812) yritystoimipaikkojen määrän kehi-

tys 2007-13 (Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri YTR (2007-12) ja alueelli-

nen yritystoimintatilasto (2013), Tilastokeskus).  

 

 
 

Toimintansa aloittaneet ja lopettaneet   
Tilastokeskuksen mukaan toimintansa aloittaneiden yritysten määrä kasvoi kiinteistö-

palveluissa vuoteen 2008 asti. Vuoden 2009 taantuma käänsi uusien yritysten määrän 

laskuun. Lyhyeksi jääneen nousukauden jälkeen uusien yritysten määrä alkoi jälleen 

vähentyä vuodesta 2011 lukien. Samalla toimintansa lopetti yhä useampi yritys varsin-

kin kiinteistönhoidossa. Toteutuneesta kehityksen tuloksena yritysten määrän nettolisä-

ys muuttui toimialalla miinusmerkkiseksi. Myös siivouspalvelussa toimintansa lopetta-

neiden yritysten määrä on lisääntynyt (Kuviot 2 ja 3).  

 

Tilastokeskuksen tilastojen tulkinnassa kannattaa ottaa huomioon, että osa yritysten 

aloitus- ja lopetustiedoista ovat hallinnollisia sisältäen niin sanotut epäaidot liiketoi-

minnan aloitukset ja lopetukset, kuten toimintojen yhtiöittämiset, yritysten väliset fuusi-

ot ja yritysmuodon muutokset.
1112

 Huomattava osa uusien yritysten perustajista on myös 

                                                 
11

 Tilastokeskuksen aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastoissa yritys merkitään aloittaneeksi silloin, kun siitä 

tulee arvonlisäverovelvollinen tai työnantaja. Yritys voi kirjautua tilastoon aloittaneeksi myös yhtiöittämisen tai fuusion 

seurauksena tai toiminimimuotoisen yrityksen muuttuessa yhtiömuotoiseksi, jolloin se saa uuden yritystunnuksen. 

Yritys katsotaan lopettaneeksi, kun se lakkaa toimimasta sekä työnantajana että arvonlisäverovelvollisena, ja vanha 

yritystunnus lopetetaan. Toimintansa lopettaneeksi yritys voidaan katsoa myös silloin, kun se sulautuu toiseen 

yritykseen. Yli 18 kuukauden toimimattomuuden jälkeen aktivoituva yritys määritetään uudestaan aloittaneeksi ja 
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sarja- ja portfolioyrittäjiä. Sarjayrittäjillä tarkoitetaan peräkkäistä yritystoimintaa samal-

la toimialalla harjoittavia yrittäjiä. Portfolioyrittäjät ovat sen sijaan yrittäjiä, jotka pyö-

rittävät samanaikaisesti useampaa eri yritystä.  

 
Kuvio 2 Toimintansa aloittaneet kiinteistöpalvelun (Nace:t 6832, 811 ja 812) yritykset 

Suomessa 2007-2014. (Lähde: Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilasto, 

Tilastokeskus).
 
 

 

 
 

Kuvio 3 Toimintansa lopettaneet kiinteistöpalvelun (Nave:t 6832, 811 ja 812) yritykset 

Suomessa 2007-2014 (Lähde: Aloittaneiden ja lopettaneiden  yritysten tilasto, Ti-

lastokeskus). 
 

 
                                                                                                                                                                  
edeltävä lopetustieto jää voimaan. Mikäli lopettaneeksi merkitty yritys aktivoituu ennen 18 kuukauden ajan täyttymistä, 

lopetustieto kumotaan ja yritys katsotaan toimivaksi koko ajanjaksolla. 
12

 Vuosia 2013 ja 2014 koskevat tilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien tilastoihin, mikä johtuu 

Tilastokeskuksessa tapahtuneesta yritystilastojärjestelmän uudistuksesta. Uudistuksen yhteydessä tietojen 

muodostamista yritysten lopetuksista on tarkennettu, mikä nostaa lopettaneiden yritysten lukumäärää. Uudistukset 

vaikuttavat myös tietojen luokittelijoihin, kuten oikeudelliseen muotoon, kotikuntaan ja toimialaan. Lopetusten 

lukumäärä kasvaa, koska toiminnan lopetuspäivämäärä on pystytty päättelemään tarkemmin. Tämän vuoksi osalle 

yrityksistä toiminnan lopetuksen on katsottu tapahtuneen aiempaa aiemmin ja osa aiemmin toiminnassa olleista 

yrityksistä katsotaan lopettaneiksi. Uudistusten aiheuttamien muutosten vaikutukset vaihtelevat toimialoittain.  
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Yrityskannan vaihtuvuus suurta 
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän samanaikainen kasvu on lisännyt yritys-

kannan vaihtuvuutta, mikä on ollut etenkin siivouspalvelussa paljon suurempaa kuin 

yrityskentässä keskimäärin. Silmiinpistävää on se, että vuosina 2013-14 yli 50 prosent-

tia yrityskannan vaihtuvuudesta on muodostunut siivousalalla yritysten lopettamisista. 

Kiinteistöjen isännöinnissä vaihtuvuus on painunut alle yrityskentän keskiarvon. Vaih-

tuvuutta on mitattu suhteuttamalla aloittaneet ja lopettaneet yritykset vallitsevaan yri-

tyskantaan ja summaamalla suhdeluvut yhteen (Kuvio 4).  

 

Yrityskannan vaihtuvuus ja sitä kautta tapahtuva uusiutuminen liittyvät läheisesti inno-

vaatioihin. Tällä ei tarkoiteta vain tuotantoteknologiaa, vaan myös uusia innovatiivisia 

tuotteita ja palveluja, uudenlaista työn organisointia, edistyksellisiä työolosuhteita tai 

uusia liiketoimintamalleja. Markkinoilla heikosti kannattava liiketoiminta korvautuu 

tuottavammalla toiminnalla ja toimialan voimavarat hakeutuvat uusille kasvu-urille. Te-

hottomien yritysten poistuminen markkinoilta antaa tilaa elinkelpoisten yritysten kas-

vulle ja toimialan uudelleen järjestäytymiselle.  

 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan Suomessa on kuitenkin vähän voimakkaan innova-

tiivista uutta yritystoimintaa, joka toisi markkinoille tuotteita ja palveluja, jotka eivät 

kohtaa suoraan kilpailua muilta yrityksiltä tai jotka ovat kokonaan uusia asiakkaille. 

Kaiken tyyppisellä tai kaikkien toimialojen vaihtuvuudella ei ole myöskään yhtä tärkei-

tä kansantalouden dynaamisuutta edistäviä vaikutuksia. Yrityskannan suuri vaihtuvuus 

voi olla merkki suhdannevaihteluista tai epäterveistä ilmiöistä, jotka liittyvät kertakäyt-

töyritysten hyväksikäyttöön harmaassa taloudessa.    
 
Kuvio 4 Yrityskannan vaihtuvuus kiinteistöpalvelualoilla (Nace:t 6832, 811, 812) toimi-

aloittain 2013-2014 (Lähde: Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilasto, Tilas-

tokeskus).
13

 
 

 
 

 

 

                                                 
13

 Vaihtuvuus on laskettu toimialoittain summaamalla yhteen vuosina 2013-2014 toimintansa aloittaneet ja lopettaneet 

yritykset ja suhteuttamalla tällä tavoin saatu luku vuoden 2014 lopun yrityskantaan. 
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Työllisyyden ja liikevaihdon kehitys 
Kiinteistöpalvelualan yritykset työllistivät vuonna 2013 Tilastokeskuksen yritysten ra-

kenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan 58 700 henkilöä kokovuosityöllisyyden käsitteel-

lä. Kokonaisvuosityöllisyydellä tarkoitetaan sitä, että tilastossa esimerkiksi kaksi puoli-

päiväistä henkilöä muodostavat yhden työllisen. Yritystilastoissa työllisyyden käsite on 

erilainen kuin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa, työssäkäyntitilastossa tai kan-

santalouden tilinpidon mukaisissa työllisyystilastoissa, joissa työllisten määrällä tarkoi-

tetaan työllisten nuppilukua.
14

  

 

Vuosina 2008-13 työllisyys lisääntyi kiinteistöpalveluissa keskimäärin 28 prosenttia. 

Kasvu oli ripeintä kiinteistönhoitoalan yrityksissä. Siivousalan yritykset työllistyvät kui-

tenkin 70 prosenttia koko kiinteistöpalvelualan henkilöstöstä. Liikevaihtoa kiinteistö-

palvelualan yrityksiin kertyi 3,4 miljardia euroa vuonna 2013. Reaalisesti liikevaihdon 

määrä lisääntyi kiinteistöpalveluissa 18 prosenttia vuosina 2008-13. Liikevaihdon kehi-

tys on kuitenkin heikentynyt 2010-luvulla. Esimerkiksi vuonna 2013 siivousalan liike-

vaihto aleni 2-3 prosenttia (Kuvio 6). 

 
Kuvio 5 Kiinteistöpalvelualan (Nace:t 6832, 811, 812) yritysten henkilöstön kehitys 

2008-13 (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 
 

 
 
 

                                                 
14

 Siten tilastojen väliset erot voivat ovat suuria toimialoilla, jossa on paljon osa-aikaisia ja muita epätyypillisiä työsuh-

teita. Siivous kuuluu toimialoihin ja ammattiryhmiin, joissa on keskimääräistä enemmän osa-aikaisuutta. Esimerkiksi 

EFCI:n selvityksen osa-aikaisuusaste oli Suomessa noin 31 prosenttia vuonna 2012. Suomessa siivousalan osa-

aikaisuusaste on kuitenkin yksi Euroopan alhaisimpia, sillä Euroopan maissa keskimäärin kaksi kolmasosaa siivoojista 

työskentelee osa-aikaisesti. Suomi poikkeaa yleisestä eurooppalaisesta linjasta myös siten, että pääosa siivoustyöstä 

tehdään päiväaikaan. Pääosa työsuhteista on meillä lisäksi vakituisia. 
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Kuvio 6 Kiinteistöpalvelualan (Nace:t 6832, 811, 812) yritysten liikevaihdon nimellinen 

kasvu 2008-13 (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 

 

 
 

 

Taulukko 1 Kiinteistöpalvelualan (Nace:t 6832, 811, 812) yritysten henkilöstö ja liikevaihto 

2013 ja niiden määrän kehitys 2008-13 (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpää-

töstilasto, Tilastokeskus).  

   

 Henkilöstö 

2013, lkm 

Kasvu 

2008-13, 

lkm 

Kasvu 

2008-13, 

% 

Liikevaih-

to, milj. 

euroa 

Reaali-

nen kas-

vu 2008-

13, % 

Kiinteistöjen isännöinti 5074 690 15,7 417,1 8,6 

Kiinteistönhoito 12470 3535 39,6 855,6 20,6 

Siivouspalvelut 41173 8804 27,2 2179,8 19,8 

Yhteensä 58717 13029 28,2 3442,5 18,3 

 

Toimiala on monialaistunut vauhdilla 
Yritystason toimialakohtainen tarkastelu ei kerro koko totuutta yksityisten kiinteistöpal-

velualan markkinoiden laajuudesta. Osa suurista päätoimialaltaan kiinteistöpalvelualoi-

hin luokitelluista yrityksistä ovat monitoimipaikkaisia, joilla on toimintaa ja toimipaik-

koja myös muilla toimialoilla. Vastaavasti päätoimialaltaan muiden toimialojen yrityk-

sillä voi olla kiinteistöpalvelualoille luokiteltuja toimipaikkoja. Tästä syystä siivousalan 

toimipaikkojen työllisyys ja liikevaihto on pienempi kuin yritystasolla tarkasteltuna. 

Kiinteistönhoidossa tilanne on päinvastainen.
15

 
 

Leimaa antavaa yksityisen yritystoiminnan kehitykselle on suurten kiinteistöpalvelualan 

yritysten kasvu yritysostojen ja –fuusioiden kautta ja muuttuminen ylläpitopalvelujen 

tuottajista kokonaispalvelujen tuottajiksi, kun toiminta on laajentunut rakennuttamiseen, 

käyttäjätoimintoihin ja asiantuntijapalveluihin. Tämän lisäksi alun perin erilaisia toimi-

                                                 
15

 Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston mukaan siivousalan (Nace 812) toimipaikkojen henkilöstö oli 

35 483 ja liikevaihto 1 601 miljoonaa euroa vuonna 2013. Vastaavasti kiinteistönhoidon (Nace 811) toimipaikkojen 

henkilöstö oli 15 075 ja liikevaihto 1 039 miljoonaa euroa. 
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tila- ja käyttäjäpalveluja tuottavien yritysten palvelutarjonta on alkanut lähentyä toisi-

aan. Esimerkkinä ovat suuret catering-yritykset, jotka ovat laajentaneet tarjontaansa 

kiinteistöjen ylläpitopalveluihin, kuten siivoukseen. 

 

Alan monialaisuutta kuvastaa se, että yli 60 prosenttia Kiinteistötyönantajien kesällä 

2015 teettämien kyselyjen
16

mukaan vastanneista toimi useammalla kuin yhdellä suori-

tealalla eli palveluvalikoimassa on erilaisia kiinteistö- ja toimitilapalveluja. Yleisiä pää-

toimialoja olivat kiinteistöjen ja toimitilojen siivous sekä kiinteistöhuolto (perushuolto-

tehtävät) ja isännöinti (kiinteistö- ja toimitilajohtaminen). Yleisiä sivutoimialoja olivat 

ulkotilojen hoito, talotekniikka- ja korjauspalvelut, kotisiivous ja toimitila- ja käyttäjä-

palvelut (vahtimestari- ja vartiointipalvelut, yms.).
17

  

 

Kiinteistötyönantajien kyselyjen mukaan myös alihankkijoiden käyttö on varsinkin suu-

rissa yrityksissä yleistä, sillä yli 50 prosenttia kyselyihin vastanneista sijoittui kiinteistö- 

ja rakennusalan arvoketjussa yrityksiin, jotka tuottavat kiinteistöpalveluja loppukäyttä-

jille ja käyttävät alihankkijoita toiminnassaan. Ainoastaan vajaa kolmannes kyselyihin 

vastanneista oli kiinteistöpalveluja loppukäyttäjille tuottavia yrityksiä, jotka eivät käytä 

alihankkijoita. Loput vastanneista oli muita yrityksiä ja alihankkijoita, jotka tarjoavat 

palvelujaan muille saman toimialan yrityksille.   

 
Kuvio 7 Kiinteistötyönantaja ry:n jäsenyritykset kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjus-

sa 2015 (Lähde: Kiinteistötyönantajien jäsenyrityskyselyt 2015). 
 

 
 

Asiakaskunta 
Kiinteistöpalvelualan yritysten suurin yksittäinen asiakasryhmä koostuu taloyhtiöistä, 

mitä selittää niiden suuri määrä. Taloyhtiöitä on erilaisia. Asuinkerrostaloiksi voidaan 

luokitella rakennukset, joissa asumiskäytössä on yli 80 prosenttia kerrospinta-alasta. 

Asuinliiketaloja ovat ne rakennukset, joissa asumiskäytössä on 50-80 prosenttia kerros-

pinta-alasta. Rakennukset, joissa asumiskäytössä on alle 50 prosenttia, voidaan kutsua 

                                                 
16

 Kyselytutkimus liittyi Palvelualojen ammattiliitto PAM:in ja Kiinteistötyönantajat ry:n käynnistämään 

kiinteistöpalvelualan harmaan talouden selvitykseen. Määräaikoihin mennessä kyselyihin vastasi 91 

Kiinteistötyönantajien jäsenyritystä. 
17

 Ks. tarkemmin Liite 5: Kyselytutkimukset ja tiedusteluihin vastanneiden profiili. 
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liike-toimistotaloiksi. Kunnat ja kuntayhtymät ovat toiseksi suurin ja yksityiset kotita-

loudet kolmanneksi suurin asiakasryhmä.  

 

Asiakaskunnan koostumus vaihtelee tietysti yrityksittäin. Esimerkiksi taloyhtiöiden 

kiinteistöpalvelujen ulkoistukset voivat olla hyvin tärkeitä joillekin pienille kiinteistö-

palvelualan yrityksille. Kiinteistötyönantajat ry:n mukaan pääosa toimialan liikevaih-

dosta kertyy silti eri toimialoja edustavien loppukäyttäjäyritysten ostamista kiinteistö-

palveluista mukaan lukien erilaiset kiinteistöjen toimitila- ja käyttäjäpalvelut. Myös jul-

kisyhteisöjen, kuten valtio-organisaation ja kunta-alan ulkoistusten ja ostopalvelujen 

osuus liikevaihdosta voi olla merkittävä. 

 
Kuvio 8 Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyritysten kannalta tärkeitä asiakastoimialoja 

2015, (Lähde: Kiinteistötyönantajien jäsenyrityskyselyt 2015).
18 

 

 
 

Yrityskanta pienyritysvaltaista 
Kiinteistöpalveluala on hyvin pienyritysvaltaista. Monissa yrityksissä ei ole lainkaan 

ulkopuolisia työntekijöitä, vaan henkilöstö koostuu yrittäjistä ja heidän perheenjäsenis-

tään. Ammatinharjoittajia on runsaasti ja osa toimii alalla sivu- tai osa-aikaisesti. Tätä 

osoittaa se, että keskimäärin 57 prosenttia kiinteistöpalvelualojen yrityksistä työllisti al-

le kaksi vuosityöllistä vuonna 2013. Heitä voidaan kutsua yksinyrittäjiksi. Pientyönanta-

jia, jotka työllistävät 2-9 henkilöä, oli 31 prosenttia. Mikroyrityksiä suurempia yli 

kymmenen henkilön yrityksiä oli kaksitoista prosenttia. 

 

Suuresta lukumäärästään huolimatta mikroyritykset (yksinyrittäjät ja pientyönantajat) 

työllistivät keskimäärin vain runsaan viidenneksen henkilöstöstä ja niihin kertyi neljän-

nes liikevaihdosta. Mikroyritysten merkitys on suurin kiinteistöjen isännöinnissä ja pie-

nin siivousalalla. Varsinkin siivousala on keskittynyt suurten yritysten (konsernien) kä-

siin, joista osa on ulkomaisessa omistuksessa. Johtavia yrityksiä ovat muun muassa ISS 

Palvelut Oy, SOL Palvelut Oy, RTK-Palvelut Oy, Servisole Oy, Lassila & Tikanoja 

Oyj, Coor Service Management Oy ja N-Clean Oy. 

                                                 
18

 Huom ! Kuvio ei mittaa välttämättä asiakastoimialan osuutta koko toimialan liikevaihdoista. 
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Taulukko 2 Kiinteistöpalvelualan (Nace:t 6832, 811, 812) yritykset henkilöstön suuruus-

luokittain 2013 (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 
 
 Yksinyrit-

täjät (alle 

2 henk.), 

lkm 

Osuus, 

% 

Pien-

työnan-

tajat, (2-

9 henk.) 

lkm 

Osuus, 

% 

Muut 

työnanta-

jat (yli 10 

henk.), 

lkm 

Osuus, 

% 

Kiinteistöjen isännöinti 627 52,2 475 39,5 100 8,3 

Kiinteistönhoito 1627 60,9 862 32,3 182 6,8 

Siivouspalvelut 2469 56,7 1177 27,1 704 16,2 

Yhteensä 4723 57,4 2514 30,6 986 12,0 

 

 
Kuvio 9 Kiinteistöpalvelualan (Nace:t 6832, 811, 812) yritysten työllisyys henkilöstön 

suuruusluokittain 2013 (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilas-

tokeskus). 
 

 
 

Omistajatyypit Suomessa 
Noin 99 prosenttia kiinteistöpalvelualan (Nace 81) yrityksistä Suomessa on omistaja-

tyypiltään yksityisiä kotimaisia yrityksiä. Ne työllistivät kolme neljäsosaa yritysten hen-

kilöstöstä ja niihin kertyi lähes 80 prosenttia yritysten liikevaihdosta (Kuvio 10). Kun-

tayhteisöjen omistamia (kunnat ja kuntayhtymät) omistamia yrityksiä oli 18 ja osuus 

alan työllisyydestä ja liikevaihdosta jäi muutamaan prosenttiin. Yksityisen kotimaisten 

yritysten rinnalla toimii 22 ulkomaista yritystä. Niistä tuntuvasti suurin on kansainväli-

seen ketjuun kuuluva ISS Palvelut Oy.
19

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Luku kattaa yritykset, joiden omistuksesta tai äänivallasta yli 50 prosenttia on suoraan tai välillisesti yhden ulkomai-

sen tahon hallussa. Ulkomaalaisten yritysten liikevaihto oli 570 miljoonaa euroa, ja ne työllistivät 11 800 suomalaista. 

Kiinteistöpalvelualan (Nace 81) liikevaihdosta ulkomaisten yritysten osuus on 18 ja henkilöstöstä 21 prosenttia.  
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Kuvio 10 Kiinteistöpalvelualan yritykset (pl. kiinteistöjen isännöinti, ml. maisemahoito) 

omistajatyypin mukaan 2013 (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, 

Tilastokeskus). 
 

 
 

Maahanmuuttajataustainen yrittäjyys 
Suurten suorina sijoituksina Suomeen tulleiden ulkomaalaisten yritysten rinnalla 

Suomessa oli Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri YTR:n mukaan kiinteis-

töpalvelualalla noin 393 yrittäjävetoista ulkomaalaistaustaista yritystä vuonna 2011.
20

 

Niiden osuus kaikista yrittäjävetoisista ulkomaalaistaustaisista yrityksistä (6 321 kpl) oli 

kuusi prosenttia. 95 prosenttia kiinteistöpalvelualan maahanmuuttajayrityksistä toimi 

siivouksessa ja viisi prosenttia kiinteistönhoidossa. Näillä toimialoilla joka kahdes-

kymmenes yritys olikin ulkomaalaistaustainen.
21

 

 

Ulkomaalaistaustaiset yritykset on määritelty YTR:n vuositilastoon kuuluvien yritysten 

joukosta siten, että yritys on ulkomaalainen, jos yrityksen taustalla olevalla yrittäjällä tai 

useamman yrittäjän tapauksessa vähintään puolella yrittäjistä äidinkieli on muu kuin 

suomi, ruotsi tai saame. Yrityksen taustalla olevat yrittäjät, eli yrityksen yrittäjävetoi-

suus on tunnistettu toiminimimuotoisissa yrityksissä ammatin- ja liikkeenharjoittajien 

henkilötunnusten ja yhtiömuotoisten yritysten osalta yrittäjäeläkeaineistosta (YEL) 

saatujen henkilötunnusten perusteella.  

 

Maahanmuuttajayritykset työllistivät vuonna 2011 ilman omistajayrittäjiä noin 760 

henkilöä kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna. Maahanmuuttajayritysten 

liikevaihto oli 35 miljoonaa euroa. Yritykset olivat pieniä ja niiden tavallisin yritysmuo-

to oli yksityinen toiminimi. Kansalaisuuksittain tarkasteltuna monet yritysten vastuu-

henkilöistä (yrittäjistä) on kotoisin Afrikasta, Aasiasta tai lähialueilta Virosta ja Venä-

jältä. Nämä yritykset toimivat lähes yksinomaan siivouksessa. Kannattaa muistaa, että 

kansallisuus ei kerro aina yrittäjän todellista etnistä alkuperää.
22

 

 

                                                 
20

 Saatavilla olevat luvut maahanmuuttajataustaustaista yrityksistä ovat neljä vuotta vanhoja, eivätkä ne ole siten ajan 

tasalla. Tällä hetkellä maahanmuuttajataustaisten yritysten määrä on kiinteistöpalvelualalla todennäköisesti jonkin 

verran suurempi kuin neljä vuotta sitten. 
21

 Osa pienistä maahanmuuttajien omistamista siivousyrityksistä palvelee etupäässä yksityisiä kotitalouksia.  
22

 Esimerkiksi kansalaisuudeltaan virolaisten joukossa voi olla Viron venäläisiä. 



16 

 

Tilastokeskuksen yritystilastoissa (yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto) julkaistaan 

asiantuntijahaastattelun mukaan tuoreita tilastoja yrittäjävetoisista maahanmuuttajataus-

taisista yrityksistä loppuvuodesta 2015. Niissä lähtökohtana on uusi muissa Pohjois-

maissa käytetty syntyperäluokitus. Syntyperäluokituksen avulla on helposti eriteltävissä 

ulkomailla ja Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Sen mukaan ulkomaa-

laistaustaisia ovat pääsääntöisesti henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tie-

dossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla.
23

  

 

Tilastokeskuksesta saatujen ennakkotietojen yrittäjävetoisten ulkomaalaistaustaisten yri-

tysten määrä on kuitenkin lisääntynyt selvästi 2010-luvulla. Samaa osoittavat myös 

työssäkäyntitilaston tiedot ulkomaalaistaustaiset yrittäjien määrän kehityksestä kiinteis-

töpalvelualalla vuosina 2008-13. Yhteensä kiinteistöpalvelualalla toimi vuonna 2013 

noin 560 yrittäjää. Heistä siivouspalvelun toimialalla oli noin 510 ja muussa kiinteistö-

palvelussa (kiinteistönhoidon ja kiinteistöjen isännöinnin toimialat) noin 50. Vuodesta 

2008 yrittäjien määrä on kasvanut lähes 150 henkilöllä.  

 

Kaikista Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista työllisistä (114 300 henkilöä) noin 

11 060 henkilöä (10 %) työskenteli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan kiin-

teistöpalvelualalla, kun kyseessä olevien toimialojen palkansaajat ja yrittäjät lasketaan 

yhteen. Heidän määränsä on lisääntynyt lähes 70 prosenttia vuodesta 2013. Suhteellises-

ti eniten ulkomaalaistaustaisten määrä on kasvanut kiinteistönhoidon toimialalla. Mää-

rällinen kasvu on ollut kuitenkin suurinta siivouspalvelussa, joka on tärkein ulkomaa-

laistaustaisten työllisten toimiala Suomessa.  

 
Taulukko 3 Ulkomaalaistaustaiset Suomessa asuvat työlliset kiinteistöpalvelualalla (Nace:t 

811, 812 ja 6832) 2008-13, lkm (Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus). 
 

 Siivouspalvelu Kiinteistönhoito Kiinteistöjen 

isännöinti 
Yhteensä 

Yrittäjät:     

2008 399 12 4 415 

2009 390 12 5 407 

2010 423 23 3 449 

2011 467 28 4 499 

2012 509 36 4 549 

2013 511 45 5 561 

Palkansaajat:     

2008 5529 576 49 6154 

2009 5886 766 63 6715 

2010 6508 902 58 7468 

2011 7588 963 64 8615 

2012 8554 1152 75 9781 

2013 9167 1229 99 10495 

                                                 
23

 Ulkomaalaistaustaisia ovat myös ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa 

Väestötietojärjestelmässä. Mikäli henkilön molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, on taustamaa ensisijaisesti 

biologisen äidin syntymävaltio. Jos henkilöllä on vain tieto ulkomailla syntyneestä isästä, on taustamaa isän syntymä-

valtio. Jos kummankaan vanhemman syntymävaltiosta ei ole tietoa, on taustamaa ulkomailla syntyneiden henkilöiden 

osalta henkilön oma syntymävaltio. Suomessa syntyneiden henkilöiden, joiden vanhemmista ei ole tietoa, ja joiden on 

päätelty olevan ulkomaalaistaustaisia, taustamaa on tuntematon. Suomessa syntyneiden henkilöiden ulkomailta adop-

toima lapsi on kuitenkin suomalaistaustainen ja taustamaa on siten Suomi. 
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3 Palveluntuottajien näkemykset piilotaloudesta 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 
 

 
 

3.1 Harmaan talouden laajuus ja ilmenemismuodot 
 

Kiinteistöpalvelualalla kesällä 2015 tehtyjen yrityskyselyjen mukaan 60-70 prosenttia 

vastanneista totesi, että harmaan talouden merkitys on suurta tai kohtalaisen merkittävää 

yksityistalouksien siivouksessa (kotitaloussiivous) ja rakennussiivouksessa, millä tar-

koitetaan rakennusaikaista siivousta ja rakennusten loppusiivousta.
24

 Seuraavaksi 

yleisintä harmaa talous on taloyhtiöiden (asunto-osakeyhtiöt, yms.) siivouksessa, kiin-

teistöhuollossa ja korjauksissa, eri toimialoja edustavien loppukäyttäjäyritysten siivouk-

sessa sekä ulkotilojen hoidossa ja kunnossapidossa (Kuvio 11). 

 

Vähiten harmaata taloutta esiintyy julkisyhteisöjen virastojen ja palvelulaitosten siivo-

uksessa, kiinteistöhuollossa ja korjauspalveluissa. Kyselyjen mukaan harmaa talous ei 

ole myöskään suuri ongelma toimitila- ja käyttäjäpalveluissa, kuten aula- ja vahtimesta-

ripalveluissa, joita tarjotaan etupäässä suurten monialaisten kiinteistöpalvelualan yritys-

ten toimesta. Kyselyt suunnattiin Kiinteistötyönantajat ry:n toimesta liiton jäsenyrityk-

sille. Niihin vastasi 91 kiinteistöpalvelualan yritystä, joista yli 50 prosenttia oli vähin-

tään 20 henkilöä työllistäviä työnantajayrityksiä. 

 

Yrityshaastattelut vahvistavat näkemystä siitä, että harmaata taloutta esiintyy yleisim-

min yksityisille henkilöille tehdyissä kertaluonteisissa siivous- ja ikkunapesupalveluis-

sa, koska maksut voidaan suorittaa käteisellä ilman, että palvelunostajat tarvitsevat niis-

tä kuitteja omia verotuksessa tehtäviä vähennyksiä varten. Varsinkin kaikenlaiset lyhyt-

aikaiset siivoukset, jotka tehdään etenkin yöaikaan, ovat alttiita harmaalle taloudelle, 

                                                 
24

 Rakennussiivousta on rakennustyömaan työskentelypaikkojen ja kulkuväylien siivoaminen pölystä, liasta ja työn 

jätteistä (laudankappaleet, putkenpätkät, tyhjät säkit ym. jätteet). Rakennuksen loppusiivousta on muun muassa pölyjen 

imurointia ja pyyhkimistä, lattiapintojen vahausta ja ikkunoiden pesua ja erilaisia rakennusaputöitä. 

Kiinteistötyönantajat ry:n yrityskyselyjen mukaan kiinteistöpalvelualan epäterve kil-

pailu ilmenee ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden alipalkkauksena ja suoranaisena pime-

än työvoiman käyttönä. Epäterveet ilmiöt muodostuvat pääasiassa pienten yritysten, ali-

hankkijoiden ja henkilöstövuokrausta harjoittavien yritysten toiminnasta. Nämä yritykset 

eivät kuitenkaan kilpaile kovin paljon samoilla markkinoilla suurten yritysten kanssa. Tämä 

selittää sen, että noin 55 prosenttia kyselyihin vastanneista on kokenut harmaan talouden 

aiheuttamat kilpailuhaitat vähäisinä. Myös lähes 50 prosenttia kyselyihin vastanneista yri-

tyksistä oli sitä mieltä, että harmaan talouden merkitys on vähentynyt 2010-luvulla. Päin-

vastaista mieltä oli runsas neljännes yrityksistä.  

Alan yritysten mukaan tilanne on kohentunut eniten julkisyhteisöjen ostopalveluissa 

ja rakennussiivouksessa. Kyselyissä korostettiin tilaajavastuulain suurta myönteistä vaiku-

tusta toimialan harmaaseen talouteen. Rakennussiivouksessa toteutunut kehitys on tulosta 

rakennuspalveluja koskevista harmaan talouden vastaisista toimenpiteistä. Pääosa toimialan 

yrityksistä ilmoittikin, että rakennusalalla käytössä olevat harmaan talouden torjuntakeinot, 

kuten veronumeromenettely ja palvelunostajan ilmoitusvelvollisuus Verohallinnolle palve-

lua suorittavista henkilöistä ja yrityksistä, voitaisiin ottaa käyttöön kiinteistöpalvelualalla. 

Myös kotitalousvähennyksellä on ollut merkitystä, joskin järjestelmää voisi kehittää edel-

leen kotitaloustöiden, hoito- ja hoivatöiden osalta. 
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sillä asiakkaan oma valvonta on silloin heikompaa.
25

 Tosin kotitalousvähennys on pa-

rantanut tilannetta yksityistalouksien siivouksessa.  
 

Kuvio 11 Kiinteistöpalvelualan yritysten näkemykset harmaan talouden merkityksestä 

suoritealoittain 2015 (Lähde: Kiinteistötyönantajat ry:n harmaa talouden kyse-

lyt 2015). 
 

 
 

Ulkomaisen työvoiman alipalkkaus yleistä 
Harmaan talouden tärkeimmät ilmenemismuodot liittyvät yrityskyselyjen mukaan ali-

palkkaukseen eli työehtosopimukset alittaviin palkkojen maksamiseen ulkomaisille 

työntekijöille
26

 sekä suoranaiseen harmaan työvoiman käyttöön, joka ilmenee pimeiden 

palkkojen maksamisena ja työnantajamaksujen laiminlyönteinä (Kuvio 12). Pimeä työ-

voima koostuu pääasiassa ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä. Merkittävä osa har-

maasta taloudesta syntyy etenkin alihankkijoiden ja henkilöstövuokrasta harjoittavien 

yritysten toiminnasta markkinoilla.
27

 

 

Yritysten mukaan hintoja polkevat ulkomaalaistaustaiset toimijat pystyvät tarjoamaan 

palvelujaan 20-40 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin kotimaiset työehtosopimusten 

mukaisia palkkoja maksavat yritykset. Alipalkkaus on yleistä varsinkin kotitaloussiivo-

uksessa ja muissa keikkaluonteisissa töissä, joita ulkomaalaistaustaiset henkilöt tekevät. 

Samat siivoojat voivat olla 2-3 eri yrityksen palveluksessa tullakseen toimeen. Palkat 

eivät riitä elämiseen, ja kun tuntimäärät tulevat täyteen, työn määrää ei voida yhdessä 

yrityksessä lisätä, vaikka työntekijä haluaisikin.
28

 

                                                 
25

 Yrityshaastattelut tehtiin kesäkuussa 2015 kahdessa suurehkossa ja kahdessa pienessä kiinteistöpalvelualan 

yrityksessä (Lähde: Markku Hirvonen: Haastattelujen, kyselyjen ja viranomaistietojen perusteella saatu kuva 

kiinteistöpalvelualan harmaasta taloudesta, heinäkuu 2015). 
26

 Lähde: Markku Hirvonen: Haastattelujen, kyselyjen ja viranomaistietojen perusteella saatu kuva kiinteistöpalvelualan 

harmaasta taloudesta, heinäkuu 2015.   
27

 Siivousalan alihankintaketjuissa on paljon ongelmia, sillä alihankinta on yleistä. Aivan pienilläkin yrityksillä on omia 

alihankkijoita, joiden toiminta jää helposti pimentoon. 
28

 Lähde: Markku Hirvonen: Haastattelujen, kyselyjen ja viranomaistietojen perusteella saatu kuva kiinteistöpalvelualan 

harmaasta taloudesta, heinäkuu 2015.   
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Harmaaseen talouteen voi liittyä myös pimeiden lisäkorvausten ja perusteettomien kus-

tannuskorvausten, päivä- ja matkarahojen maksua työtekijöille. Niillä pienennetään työ-

voimakustannusten aiheuttamaa rasitusta. Samaan kategoriaan kuuluvat omistajayrittä-

jien peitelty osingonjako sekä muu yritysten varojen ja omaisuuden yksityiskäyttö. 

Konkurssikeinottelu ja lyhytaikaisten kertakäyttöyritysten hyväksikäyttö eivät ole 

myöskään tuntemattomia ilmiöitä Kertakäyttöyrityksillä tarkoitetaan alle kolme vuotta 

toiminnassa olleita yrityksiä.
29

 
 

Kuvio 12 Kiinteistöpalvelualan yritysten näkemykset harmaan talouden tärkeimmistä il-

menemismuodoista edustamallaan toimialalla 2015 (Lähde: Kiinteistötyönan-

tajat ry:n harmaa talouden kyselyt 2015). 

 

 
 

Työsuojeluviranomaisten tarkastukset vahvistavat asiaa  
Työsuojeluhallinnon viranomaisten tekemät tarkastukset vahvistavat näkemystä siitä, 

että varsinkin siivousalalla on paljon ulkomaiseen työvoimaan liittyviä laiminlyöntejä.
30

 

Tavanomaisia ongelmia ovat liian pieni peruspalkka, lisien ja korvausten maksamatta 

jättäminen ja luvattoman työvoiman käyttö. Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan 

laiminlyöntien määrä on lisääntynyt vuonna 2014. Silloin vain kolmasosa ulkomaalais-

tarkastajien tarkastamista kohteista oli hoitanut palkkauksen, työaikakirjanpidon ja vuo-

silomakirjanpidon asianmukaisella tavalla.   

 

Ulkomaisen työvoimaan käyttöä sääteleviä säännöksiä, kuten työnteko-oikeutta Suo-

messa noudatettiin vuonna 2014 moitteettomasti vain alle 40 prosentissa tarkastuskoh-

teita. Luvattomia työtekijöitä oli joka kymmenennessä tarkastuskohteessa. Nämä tapa-

ukset koostuivat työntekijöistä, joilla oli pelkästään ensimmäistä oleskelulupaa koskeva 

hakemus vireillä tai turvapaikanhakijoita, jotka olivat saaneet kielteisen lainvoimaisen 

                                                 
29

 Yrityskyselyjen mukaan myös työturvallisuussäännösten noudattamisessa on suuria ongelmia. Esimerkiksi tikkaiden 

käyttäminen on hintoja polkevalle yritykselle halvempaa kuin työntekijöille turvallisempien rakennustelineiden 

käyttäminen. 
30

 Työsuojeluhallinto: Siivousalalla isoja ongelmia ulkomaisen työvoiman käytössä –työsuojeluviranomainen tehostaa 

toimintaansa, tiedote 18/05/2015 (ks. tarkemmin sivu ). 
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päätöksen. Siivousalalla on törmätty lisäksi työntekijöihin, joilla maassaolon edellytyk-

set eivät ole lainkaan täyttyneet. 

 

3.2 Kilpailua vääristävät vaikutukset ja harmaan talouden kehitys 
 

Kiinteistötyönantajien yrityskyselyihin vastanneista viidennes ilmoitti, että harmaan ta-

louden haitat ovat suuria yrityksen edustamalla toimialalla. Kohtalaisiksi niitä arvioi 

neljännes yrityksistä. Sen sijaan 55 prosenttia katsoi, että harmaan talouden ongelmat 

vähäisiä tai lähes olemattomia (Kuvio 13). Vastausten kaksijakoisuutta kuvastaa se, että 

erilaisille asiakasryhmille (kotitaloudet, yms.) tai erilaisia kiinteistöpalveluluja tuottavat 

yritykset eivät välttämättä kohtaa harmaan talouden aiheuttamia ongelmia samalla taval-

la. Sama koskee eri puolilla maata toimivia yrityksiä.  

 

Yrityshaastatteluissa todettiin myös, että harmaata taloutta todennäköisimmin harjoitta-

vat pienet kiinteistöpalvelualan yritykset eivät kilpaile kovinkaan paljon alan suurempi-

en yritysten kanssa.
31

 Harmaaseen talouteen liittyvistä erilaisista näkemyksistä kertoo 

se, että vain 14 prosenttia vastanneista oli törmännyt usein siihen, että heidän edusta-

mansa yritys oli hävinnyt tarjouskilpailun harmaan talouden toimijalle. 55 prosentilla 

vastanneista tällaisia kokemuksia on ollut joskus. Runsaalla kolmasosalla näitä koke-

muksia ei ole ollut lainkaan (Kuvio 14).  

 
Kuvio 13 Kiinteistöpalvelualan yritysten näkemykset harmaan talouden aiheuttamista 

kilpailuhaitoista kiinteistöpalvelualalla 2015 (Lähde: Kiinteistötyönantajat 

ry:n harmaa talouden kyselyt 2015). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Lähde: Markku Hirvonen: Haastattelujen, kyselyjen ja viranomaistietojen perusteella saatu kuva kiinteistöpalvelualan 

harmaasta taloudesta, heinäkuu 2015.   
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Kuvio 14 Kiinteistöpalvelualan yritysten kokemukset harmaan talouden toimijoille hävi-

tyistä tarjouskilpailuista 2015 (Lähde: Kiinteistötyönantajat ry:n harmaa talou-

den kyselyt 2015). 
 

 
 

Harmaan talouden merkitys pienentynyt 
Vain runsas neljäsosa vastanneista totesi, että harmaan talouden ilmiöt olisivat lisäänty-

neet kuluneen 4-5 viime vuoden aikana. Noin 50 prosenttia oli sitä mieltä, että epäterve 

kilpailu on päinvastoin vähentynyt (Kuvio 15). Lisäksi alle neljännes vastanneista us-

koi, että harmaa talous lisääntyy kiinteistöpalvelualalla seuraavan 4-5 vuoden aikana. 

Kyselyistä saadut arviot harmaan talouden kehityksestä saavat tukea yrityshaastatteluis-

ta, joiden mukaan tilanne ei ole pahentunut. Esimerkiksi harmaan talouden vastainen 

viestintäkampanja on vaikuttanut myönteisesti kehitykseen.
32

    
 

Kuvio 15 Kiinteistöpalvelualan yritysten näkemykset harmaan talouden toteutuneesta ke-

hityksestä 2011-15 ja odotetusta kehityksestä 2016-20 (Lähde: Kiinteistö-

työnantajat ry:n harmaa talouden kyselyt 2015). 
 

 
                                                 
32

 Ks. www.mustatulevaisuus.fi  

http://www.mustatulevaisuus.fi/
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Tilanne kohentunut julkisissa hankinnoissa ja rakennussiivouksessa 
Tilanne on kohentunut etenkin julkisyhteisöjen kiinteistöpalveluja koskevissa hankin-

noissa (yksityiset ostopalvelut ja ulkoistaminen) sekä rakennussiivouksessa. Rakennus-

siivouksen myönteinen kehitys on tulosta rakennusalan toimenpiteistä ja harmaan talou-

den vastaisista uusista säännöksistä, jotka ovat koskeneet samalla tavalla varsinaista ra-

kentamista kuin muitakin rakennustyömailla tehtäviä töitä. Esimerkkeinä ovat käännet-

tyä arvonlisäveroa koskevat säännökset
33

, veronumeromenettely ja työmaiden urakoita 

ja työntekijöitä koskevat ilmoitusmenettelyt.  

 

Veronumeromenettely tarkoittaa sitä, että kaikilla rakennustyömailla työskentelevät 

henkilöt tarvitsevat veronumeron. Se on 12-merkinen, yksilöllinen ja muuttumaton nu-

merosarja, josta ei voi päätellä henkilön ikää, sukupuolta tai syntymäaikaa. Veronume-

ron saanti edellyttää suomalaista väestörekisterijärjestelmään merkittyä henkilötunnusta, 

minkä vuoksi ulkomaalaisten henkilöiden on ensin haettava henkilötietojen merkitse-

mistä väestötietojärjestelmään, jolloin he saavat suomalaisen henkilötunnuksen. Vasta 

tämän jälkeen on mahdollista saada veronumero. 

 

Veronumero merkitään rakennusalan tunnistekorttiin ja se on tunnistekortissa nähtävillä 

rakennustyömaan alueella, minkä lisäksi veronumero merkitään Verohallinnon ylläpi-

tämän rakennusalan veronumerorekisteriin. Veronumerolla varmistetaan, että jokainen 

rakennusalalla työskentelevä on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua, mikä 

on perusedellytys työntekijöiden, työnantajien ja liikkeen- ja ammatinharjoittajien vero-

valvonnan toteuttamiseksi. Asiasta on säädetty erityislaki (ks. Laki veronumerosta ja 

rakennusalan veronumerorekisteristä 1231/2011). 

 

Työmaiden urakoita koskeva ilmoitusmenettely tarkoittaa sitä, että kukin rakennuspalve-

lujen tilaaja ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakentamispal-

velun. Urakkatietoina on ilmoitettava urakkasopimusta koskevaa tietoa (esim. sopimus-

puolet, kokonaissumma, kesto) ja urakkasopimukseen liittyvää tapahtumatietoa (esim. 

laskutettu määrä ilmoitusjaksolta). Työntekijöitä koskeva ilmoitusmenettely kattaa puo-

lestaan kaikki yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt työsuhteen laadusta 

tai työnantajasta riippumatta.
34

   

 

3.3 Viranomaistoiminta ja harmaan talouden torjunta 
 

Kiinteistöpalvelualan yrityskyselyihin vastanneista yli 60 prosenttia piti Verohallinnon 

toimintaa merkittävänä harmaan talouden torjunnassa. Seuraavilla sijoilla olivat tilaaja-

vastuutarkastajat ja työsuojeluviranomaiset, joiden toimintaa piti tehokkaana 40-50 pro-

senttia vastaajista. Ulkomaalaistarkastajien ja julkisten hankintaviranomaisten toimintaa 

piti tärkeänä vain vajaat 30 prosenttia vastaajista, mikä kertoo samalla myös kehittämis-

                                                 
33

 Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Sen sijaan käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa, 

että tavaran tai palvelun myynnistä verovelvollinen on ostaja. Rakentamispalveluja koskeva käännetty arvonlisävero 

koskee rakennussiivousta (rakennustyömaan työnaikainen siivous ja loppusiivous, pl. pelkkä rakennusjätteen poiskulje-

tus). Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta kuitenkaan rakentamispalvelun (ml. rakennussiivous) myyntiin yksityis-

henkilölle (ks. Arvonlisäverolaki 1501/1993).  
34

 Tiedot annetaan myös itsenäisistä ammatinharjoittajista. Työntekijätiedot annetaan työmaittain päätoteuttajan kautta. 

Kukin yritys ilmoittaa omat työntekijänsä työmaan päätoteuttajalle, joka toimittaa tiedot kuukausittain Verohallinnolle 

(ks. Laki verotusmenettelystä 1558/1995 § 15b-c). 
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tarpeista näiden viranomaistahojen toiminnassa. Vähiten merkityksellistä oli poliisin ja 

Eläketurvakeskus ETK:n toiminta (Kuvio 16).
35

 

 
Kuvio 16 Kiinteistöpalvelualan yritysten näkemykset viranomaistoiminnan tehokkuudesta 

kiinteistöpalvelualan harmaan talouden torjunnassa (Lähde: Kiinteistötyönan-

tajat ry:n harmaa talouden kyselyt 2015). 

 

 
 

Voimassa olevien säännösten merkitys  
Noin 77 prosenttia harmaan talouden kyselyihin vastanneista kiinteistöpalvelualan yri-

tyksistä arvioi, että tilaajavastuulailla on ollut suuri merkitys toimialan harmaan talou-

den torjunnassa (Kuvio 17). Tilaajavastuulaki
36

 tuli voimaan vuonna 2007 ja sitä sovel-

letaan tilaajaan, joka käyttää vuokrattua työntekijää taikka jonka Suomessa olevissa työ-

tiloissa tai työkohteessa työskentelee työntekijä, joka on tilaajan kanssa alihankintaso-

pimuksen tehneen työnantajan palveluksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaajan ta-

vanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai kuljetuksiin. 

 

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan on muun muassa selvitettävä, onko sopimuskumppani 

merkitty ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä pyy-

dettävä selvitykset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta, suorittamisesta ja 

erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevasta maksusopimuksesta, työterveyshuollon 

järjestämisestä sekä siitä, onko yrityksellä vähintään 10 000 euroa sellaisia erääntyneitä 

ja suorittamatta olevia Verohallinnon kantamia veroja ja maksuja, joista ei ole verohal-

linnon tekemää maksujärjestelyä.
37

  

                                                 
35

 ETK:lla ja poliisilla ei ole yhtä suurta ensisijaista vastuuta ja asemaa harmaan talouden torjunnassa kuin 

verohallinnolla, työsuojeluviranomaisilla tai tilaajavastuu- ja ulkomaalaistarkastajille, vaikka esimerkiksi rikospoliisi 

hoitaa talousrikostutkintaa muiden viranomaisten myötävaikutuksella. 
36

 Rakennustoiminnassa lakia sovelletaan rakennuttajina toimiviin tilaajiin ja sopimusketjussa kaikkiin 

työturvallisuuslaissa (736/2002) tarkoitetulla yhteisellä työpaikalla työsuorituksen sisältämän kokonaisuuden tilaajina 

toimiviin. Lakia ei sovelleta kuitenkaan silloin, kun vuokratun työntekijän tai alihankkijan työntekijän työskentely 

kestää alle yksitoista työpäivää tai alihankintasopimuksen arvo ilman arvonlisävero on 9 000 euroa. (Ks. laki tilaajan 

selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)). 
37

 Selvityksiä ei kuitenkaan vaadita, mikäli sopimuspuoli on julkisyhteisö, seurakunta tai seurakuntayhtymä, julkinen 

osakeyhtiö, valtion liikelaitos tai kokonaan omistama yhtiö, kuntayhteisöjen liikelaitos tai kokonaan omistama yhtiö tai 

muu yksityisoikeudellinen yhteisö. Selvityksiä ei vaadita myöskään silloin, kun sopimuskumppanin toiminta on 

vakiintunutta, sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena tai luottamukseen on perusteltavissa oleva syy.    
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Kuvio 17 Kiinteistöpalvelualan yritysten näkemykset voimassa olevien nykysäännösten 

vaikutuksesta toimialan harmaan talouden torjunnassa (Lähde: Kiinteistö-

työnantajat ry:n harmaa talouden kyselyt 2015). 
 

 
 

Kotitalousvähennysjärjestelmä 
Yrityskyselyissä toiselle sijalle harmaan talouden torjunnassa nousi kotitalousvähen-

nys.
38

 Voimassa olevien säännösten mukaan kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka 

maksaa asunnossaan tavanomaisesta kotitalous-, hoito- ja hoivatyöstä tai asuntonsa 

kunnossapidosta tai perusparannuksesta palkkaa tai työkorvausta. Vuodesta 2009 lukien 

verovähennyksen käyttöalaa laajennettiin tuloverolain muutoksella. Uusia palveluja oli-

vat tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhte-

yksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöt.  

 

Verovähennyksen suuruutta on muutettu useasti vuodesta 2001 lukien, jolloin vähen-

nysjärjestelmä tuli voimaan. Nykyisin vähentää saa 45 prosenttia arvonlisäverollisesta 

työkorvauksesta, jos työ on ostettu ennakkoperintärekisteriin merkityltä tuloveronalaista 

toimintaa harjoittavalta yrittäjältä tai yritykseltä. Yleishyödylliselle yhteisölle maksetus-

ta työkorvauksesta voi vähentää myös 45 prosenttia, jos tehty työ on tavanomaista koti-

taloustyötä tai hoiva- ja hoitotyötä, vaikkei yhteisö olisi ennakkoperintärekisterissä tai 

se ei harjoittaisi tuloveronalaista toimintaa. 

 

Jos kotitalous on palkannut työntekijän työsuhteeseen, vähentää voi 15 prosenttia pal-

kasta ja palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Palkansaajan osuus työeläke- ja työt-

tömyysvakuutusmaksusta ei oikeuta vähennykseen. Vähennyksen enimmäismäärää on 

nostettu vuodesta 2014 lukien 2 000 eurosta 2 400 euroon henkilöä kohden. Se on sama 

kaikissa vähennyksen käyttöalaan kuuluvissa työsuorituksissa. Täyden vähennyksen saa 

noin 5 555 euron suuruisista työkorvauksista. Puolisoista vähennyksen voi saada kum-

pikin erikseen. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa. 

 

Yhteiskunnan myöntämät tuet pienentävät kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuutta. 

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos verovelvollinen on saanut välittömästi samaan 

työsuoritukseen omaishoidon tukea, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea tai 

                                                 
38

 Kotitalousvähennyksestä on säädetty tuloverolaissa (ks. Tuloverolaki 1535/1992). 
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palkkatukea. Vähennyksen estää niin ikään kunnan myöntämä palveluseteli. Samoin 

valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön varoista maksetut avustukset estävät vähennyk-

set asuntojen kunnossapito- ja perusparannustöissä. Pientalojen lämmitystapamuutok-

siin myönnetty avustus ei estä vähennyksen saantia. 

 

Verovähennysjärjestelmässä olisi silti paljon parantamisen varaa. Kotitalousvähennyk-

sen vuonna 2012 tapahtuneet ehtojen heikennykset ovat vähentäneet etenkin pienten 

siivousliikkeiden ja kotipalvelualan (hoiva-alan) yritysten työtilaisuuksia, eikä vuonna 

2014 toteutettu verovähennyksen vuotuisen enimmäismäärän 400 euron suuruinen koro-

tus ole korvannut vähennyskelpoisen työkorvauksen pudottamista 60 prosentista 45 pro-

senttiin vuonna 2012, sillä kotitalous-, hoito- ja hoivatöissä palvelutyö muodostaa usein 

yli 90 prosenttia kokonaiskustannuksista.
39

  

 

Kotitalous-, hoito- ja hoivapalvelujen kotitalousvähennystä kannattaisi parantaa. Näissä 

palveluissa verovähennyksellä on myönteisiä yhteiskunnallisia ulkoisvaikutuksia, palve-

luille on paljon piilevää kysyntää ja ne tukisivat osaltaan kuntien sosiaalikeskusten toi-

mintaa tuottamalla ennaltaehkäiseviä palveluja lapsiperheille ja vanhustalouksille. Ve-

rovähennysjärjestelmässä palvelujen ostamista voisi yksinkertaistaa ja valvontaa tehos-

taa hyödyntämällä digitaalista ympäristöä tiedonsiirrossa. Asiaa käsitellään enemmän 

verovähennyksen kehittämistä koskevassa liitteessä 2.  
 

Hankintalain merkitys 
Julkisista hankinnoista annetussa laissa (hankintalaki) määriteltyjen hankintayksiköiden, 

kuten kuntien ja valtion viranomaisten on noudatettava hankintalainsäädäntöä raken-

nusurakoissa sekä tavara- ja palveluhankinnoissa. Kansallinen lainsäädäntö perustuu 

EU:n hankintadirektiiveihin. Maamme kansallinen hankintalaki koskee lähtökohtaisesti 

kaikkia kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Myös hankintasäännösten ulkopuo-

lelle jäävät pienhankinnat on kilpailutettava, mutta pelisäännöt määräytyvät hankintayk-

siköiden omien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 

 

Julkisten hankintojen pelkkä suuri määrä tietyillä harmaan talouden ongelma-aloilla, 

kuten kiinteistö- ja rakennusalalla aiheuttaa sen, että julkiset hankinnat ovat maassamme 

merkittävä kohdealue epäterveen kilpailun torjunnassa tai ennaltaehkäisyssä. Hankinta-

laissa on säännöksiä, joiden avulla tarjouskilpailuista voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka 

ovat syyllistyneet verojen ja maksujen laiminlyönteihin tai muihin rikkomuksiin. Han-

kintayksiköt voivat myös selvittää halvan tarjoushinnan perusteita, sillä erittäin halpa 

hinta voi viitata harmaaseen talouteen.   

 

Kiinteistöpalvelualan yrityskyselyissä hankintalain merkitys harmaan talouden torjun-

nassa ei noussut kovin korkeaksi, jos asiaa katsotaan saldolukuina.
40

 Siksi hankintayk-

siköt tarvitsisivat lisää työkaluja varmistamaan, ettei julkisin varoin tueta toimintaa, 

joissa vältetään veroja, vääristetään kilpailua ja poljetaan työtekijöiden oikeuksia. Jul-

kisten hankintayksiköiden tulisi saada esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistuvista eh-

                                                 
39

 Verovähennyksen ehtojen heikennyksillä on saattanut olla kielteisiä tulonjakovaikutuksia siten, että myönnetty 

verovähennys keskittyy entistä enemmän hyvätuloisiin kotitalouksiin. Pientuloisille verovähennyksen 

kannustinvaikutukset ovat pienentyneet, koska teetettyjen töiden omavastuu on noussut korkeaksi suhteessa 

kokonaiskustannuksiin. Hyvätuloisille kansalaisille heikennyksillä ei ole ollut suurta merkitystä, koska he ostavat 

palvelut muutoinkin ulkoa.  
40

 Saldoluku saadaan, kun hankintalain merkitystä suurena pitävien prosenttiosuudesta vähennetään lain merkitystä 

vähäisenä pitävien prosenttiosuus. 
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dokkaista ja heidän alihankkijoistaan salassapitosäännöksiä muuttamalla aiempaa hel-

pommin tärkeitä taustatietoja muista viranomaisrekistereistä.  

  

Hankintalaki on kuitenkin uudistumassa. Hankintalain kokonaisuudistuksen valmistelu-

ryhmän loppuraportti valmistui toukokuussa 2015. Raportti sisältää ehdotuksen uudeksi 

hankintalainsäädännöksi. Ehdotus perustuu Euroopan komission joulukuussa 2011 an-

tamiin kolmeen direktiiviehdotukseen (2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU), jotka 

hyväksyttiin lopullisesti huhtikuussa 2014.
41

 Hallituksen tavoitteena on antaa uudistuk-

sesta esitys eduskunnalle vuoden 2015 loppuun tai vuoden 2016 alkuun mennessä, jol-

loin uusi hankintalaki tulisi voimaan keväällä 2016. 

 

Hankintalainsäädännön uudistuksen keskeisiä tavoitteina on ollut tehostaa julkisten va-

rojen käyttöä, yksinkertaistaa hankintamenettelyjä, selkeyttää lain keskeisiä käsitteitä, 

parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa, ottaa huomioon ympäristö- ja 

sosiaaliset näkökohdat aiempaa paremmin ja turvata tarjoajille tasapuolinen ja syrjimä-

tön kohtelu julkisissa hankinnoissa. Samalla kansallisia kynnysarvoja nostetaan reip-

paasti aiempaan verrattuna. Esimerkiksi kiinteistöpalveluja koskevat kynnysarvot nou-

sisivat 60 000 euroon (nykyisin 30 000 euroa). 

 

Hankintalakiehdotus sisältää tarkennuksia myös sidosyksiköiltä tehtäviin hankintoihin. 

Lakiehdotuksen mukaan sidosyksiköt saisivat harjoittaa myyntiä muille kuin määräys-

valtaa käyttäville omistajilleen enintään 10 prosenttia. Sidosyksikköjä koskeva sääntely 

tarkentuisi samalla siten, että käänteinen sidosyksikköhankinta olisi mahdollista, jolloin 

sidosyksikön olisi mahdollista tehdä hankintoja omistajiltaan ilman kilpailutusta. Sa-

moin saman hankintayksikön omistamat sidosyksiköt voisivat tehdä keskenään hankin-

toja ilman kilpailutusta (inhouse-sisters- hankinnat).  

 

Kansalliset hankintamenettelyt olisivat jatkossa huomattavasti EU-menettelyjä kevyem-

piä. Valittava kilpailuttamismenettely olisi hankintayksikön harkintavallassa. Halutes-

saan hankintayksikkö voisi luoda jopa omanlaisiaan menettelyjä, esimerkiksi neuvotte-

lumenettelyjä väljempiä neuvotteluja sisältäviä menettelyjä tai toimittajarekisteriin pe-

rustuvia järjestelmiä. Hankintayksikön olisi kuvattava käyttämänsä menettely hankin-

tailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Menettely ei saisi kuitenkaan muodostua syrjiväk-

si tai kilpailua rajoittavaksi. 
 

Lakiuudistuksen osalta on vaikea arvioida, mitä uutta se tuo harmaan talouden torjun-

taan. Hankintalaki on sisältänyt jo tähän asti säännöksiä, joiden perusteella tarjoajat on 

suljettava pakollisesti tai harkinnanvaraisesti tarjouskilpailun ulkopuolelle. Poissulke-

miseen perusteita ovat esimerkiksi syyllistyminen vakaviin rikoksiin, verojen ja maksu-

jen laiminlyönteihin, rahanpesuun, avustusten väärinkäytöksiin ja työlainsäädännön rik-

komuksiin tai se, että tarjoaja on asetettu selvitystilaan. Poissulkemisessa on noudatet-

tava kuitenkin suhteellisuuden periaatetta. 

 

Verojen maksattamatta jättäminen ei ole hankintalaissa tarkoitettu pakollinen poissul-

kemisperuste, mutta oikeuttaa hankintayksikön sulkemaan tarjoajan pois. Poissulkemi-

                                                 
41

 Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki), 

joka korvaisi vuoden 2007 hankintalain, hankinta-asetuksen sekä vuoden 2011 lain sähköisestä huutokaupasta ja dy-

naamisesta hankintajärjestelmästä. Samassa yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi laki vesi- ja energiahuollon sekä lii-

kenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (erityisalojen hankinta-

laki), joka korvaisi vuoden 2007 erityisalojen hankintalain. 
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sen kokonaisharkinnassa tulisi ottaa huomioon tarjousasiakirjoista ilmenevä verovelko-

jen maksujärjestely verohallinnon kanssa. Tosin poissulkeminen voi maksujärjestelystä 

huolimatta olla mahdollista verovelan suuren määrän vuoksi tai jos hankinta on luon-

teeltaan ja toimialaltaan sellainen, että toimittajan luotettavuudelle ja maksukyvylle on 

perusteltua asettaa erityinen vaativuus.
42

  

 

Harmaan talouden torjuntaa voitaisiin tehostaa siten, että valtio- ja kuntaorganisaatioi-

den hankintayksiköt velvoitettaisiin tekemään ainakin kaikista hankintasäännösten alai-

sista, eli kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankintapäätöksistään neljännesvuosi-

ilmoitukset verohallinnolle. Viranomaisyhteistyötä edistäisi edelleen se, että Verohallin-

to voisi informoida havaitsemistaan tarjoajien (toimittajien) laiminlyönneistä hankin-

tailmoituksen tehnyttä hankintayksikölle. Tosin tämä edellyttäisi muutoksia Verohallin-

non tietojen julkisuutta ja salassapitoa koskeviin säännöksiin. 

 

Julkisia hankintoja on moitittu usein siitä, että toimittajat on valittu halvimmin hinnan 

perusteella. Hinnan painopainoarvo on ollut usein suuri silloinkin, kun toimittajan valin-

taperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.
43

 Näissä tapauksissa tarjouskilpailun 

voittaa se, joka veikkaa parhaiten halvimman hinnan. Alhainen hinta voi johtaa siihen, 

että varsinkin pienet yritykset voivat joutua vaikeuksiin. Yritykset keskittyvät selviyty-

miseen, eivät pysty kehittämään toimintaansa tai hoitamaan yhteiskunnallisia velvoittei-

taan kuten maksamaan veroja tai sosiaalivakuutusmaksuja. 

 

Asiaa voisi parantaa julkisissa hankinnoissa siten, että hinta olisi asetettu ja palvelun-

tuottajat kilpailutettaisiin laadullisilla tekijöillä, mikä antaisi pk-yrityksille paremmat 

mahdollisuudet kilpailla valtio- ja kuntaorganisaatioiden kiinteistöpalveluista. Laadulli-

sia kilpailutekijöitä ovat asiakaslähtöisyys ja joustavuus, työntekijöiden vähäinen vaih-

tuvuus sekä uudet toimintatavat. Kilpailutettavat kokonaisuudet olisi pilkottava riittävän 

pieniin osiin, jotta markkinat eivät keskittyisi ja pienillä yrityksillä olisi realistiset mah-

dollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.    

 

Hankintayksiköiden kannattaa panostaa nykyistä enemmän tarjouspyyntöjen laadintaan 

ja eri toimialoihin liittyvään osaamiseen. Heikosti laaditut tarjouspyynnöt johtavat hel-

posti siihen, että alin hinta voi jäädä ainoaksi yhteismitalliseksi vertailutekijäksi tarjo-

ajien kesken. Myös näissä tapauksissa tarjouskilpailun saattaa voittaa ehdokas, joka on 

osannut arvata oikein halvimman hinnan. Monimutkaisissa ja osaamista vaativissa kiin-

teistö- ja toimitilapalvelluissa, voitaisiin hyödyntää entistä enemmän kaksivaiheista kil-

pailullista neuvottelumenettelyä.
44

 
 

Uusien säännöksien merkitys 
Kiinteistöpalvelualan yritysten mielestä uusia harmaan talouden torjuntatoimenpiteitä 

olisivat palveluostojen ilmoitusvelvollisuus verohallinnolle palvelua suorittavista 
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 Yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämistä ei pitäisi tutkia pelkästään tarjouskilpailun yhteydessä ja 

hankintapäätöstä tehtäessä, vaan asiaa tulisi seurata myös hankinnan, kuten rakennusurakan toteutusvaiheessa. Jos 

laiminlyöntejä havaitaan, eikä niitä välittömästi korjata, hankinta tulisi voida keskeyttää ja laiminlyöjä tulisi voida 

sulkea ulos tulevista hankintayksikön järjestämistä tarjouskilpailuista.   
43

 Ks. Uuden hankintalain myötä vuonna 2016 tapahtuu systematiikan muutos, mikä tarkoittaa, että tarjouksen valinta-

perusteena on aina kokonaistaloudellinen edullisuus.   
44

 Monimutkaisilla julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tapauksia, joissa hankintayksiköllä ei ole tarkkaa käsitystä mark-

kinoilla tarjolla olevista toteutustekniikoista tai hankinnalle asetettavista oikeudellisista, taloudellisista ja muista ehdois-

ta, ja joissa kelvollisten tarjousten laadinta on vaikeaa. 
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henkilöistä ja yrityksistä sekä veronumeromenettelyt. Näillä valvontatoimenpiteillä olisi 

mahdollista suitsia erityisesti ulkomaalaista työvoimaa koskevia lieveilmiöitä. Edellä 

mainitut toimenpiteet ovat käytössä jo rakennusalalla ja ne koskevat jo 

rakennussiivousta. Kiinteistötyönantajien yrityskyselyjen mukaan niiden käyttöalaa 

voisi laajentaa koko kiinteistö- ja rakennusalalle.  

 
Kuvio 18 Kiinteistöpalvelualan yritysten näkemykset eräiden säännösmuutosten mahdol-

lista vaikutuksista ja tarpeellisuudesta toimialan harmaan talouden torjunnas-

sa (Lähde: Kiinteistötyönantajat ry:n harmaa talouden kyselyt 2015). 
 

 
 

Kiinteistötyöntajat ry tavoitteet 
Harmaan talouden torjunnan tehostaminen kiinteistöpalvelualalla on kuulunut myös 

Kiinteistötyönantajat ry:n
45

 vuosien 2015-19 hallitusohjelmatavoitteisiin. Liiton omat 

jäsenet noudattavat jo nykyisin liittokouksen vuonna 2013 voimaantulleita eettisiä 

ohjeita, joiden tarkoituksena on vähentää alan epätervettä kilpailua. Jäsenyrityksiltä on 

edellytetty, että kaikilla työntekijöillä on kuvalliset, veronumerolla varustetut 

henkilökortit. Samalla jäsenyritykset on velvoitettu liittymään Tilaajavastuu.fi –

palvelun Luotettava kumppani –ohjelmaan.
46

 

 

Liiton mukaan veronumeromenettelyä koskeva lainsäädäntö olisi ulotettava pakollisena 

kiinteistöpalveluihin lainsäädäntöteitse.
4748

 Siten liiton näkemys asiasta tukee siten 

kiinteistöpalvelualan yrityskyselyistä saatuja tuloksia. Verovelkarajaa tulisi liiton 

                                                 
45

 Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan työnantajajärjestö ja kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten elinkeinopoliit-

tinen edunvalvoja. Liittoon kuuluu noin 400 jäsenyritystä, jotka työllistävät arviolta 80 prosenttia kiinteistöpalvelualan 

henkilöstöstä. Myös kiinteistönomistajat ja Kiinteistöliiton alueelliset kiinteistöyhdistykset ovat liiton jäseniä, minkä 

lisäksi liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja European Federation of Cleaning Industry EFCI:n jäsen. 
46

 Tämä koskee yrityksiä, jotka tuottavat palveluja tilaajavastuulain soveltamisalan piirissä oleville tilaajille. Lisäksi 

jäsenyritysten on huolehdittava, että kaikki heidän alihankkijansa ovat Luotettava Kumppani –ohjelmassa, millä 

voidaan varmistua alihankintaketjujen luotettavuudesta. 
47

 Kiinteistötyönantajat ry:n mukaan veronumerojärjestelmää tulisi kehittää siten, että myös työntekijät olisivat 

vastuussa henkilötunnisteen pitämisestä ja tunnisteessa olevien henkilötietojen oikeellisuudesta. 
48

 Lähde: Markku Hirvonen: Haastattelujen, kyselyjen ja viranomaistietojen perusteella saatu kuva kiinteistöpalvelualan 

harmaasta taloudesta, heinäkuu 2015. 
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mukaan laskea verovelkarekisterissä nykyisestä 10 000 eurosta tuntuvasti alaspäin, ja 

jopa alle 5 000 euroon.
49

 Syynä on, että alalletulokynnyksen alhaisuuden vuoksi 

kiinteistöpalveluissa on tuhansia mikroyrityksiä, joiden asiakassopimusten arvo ja 

vuotuinen liikevaihto jää suhteellisen pieneksi. 

 

Pienissä korkeintaan muutaman henkilön työnantajayrityksissä 10 000 euroa verovelka 

voi olla suhteettoman korkea, minkä lisäksi järjestömättömät verovelat kasaantuvat 

helposti. Julkisen verovelkarekisterin puutteena on toisaalta se, että se ei kata ilman 

yhtiömuotoa toimivia liikkeen- ja ammatinharjoittajia, joita siivoksessa ja muissa 

kiinteistöpalveluissa on runsaasti. Toisaalta julkinen verovelkarekisteri ei saisi johtaa 

siihen, että yrityksen ajautuvat siihen tilaajina toimivien yritysten maksuviivästymien 

vuoksi tai maksuvaikeuksien vuoksi.     

 

Kiinteistötyönantajat ry on kannattanut järjestönä tilaajavastuulain kokonaisuudistusta, 

jossa pyritään siirtymään muodollisesta tilaajavastuusta mahdollisimman lähelle 

tosiasiallista tilaajavastuuta. Liitto pitää toivottavana, että lakiin liiketoimintakiellosta 

(1059/1985) sisällytetään rikoslain 36 luvun 7 §:n mukainen säännös törkeästä 

kiskonnasta. Asiaa on perusteltu sillä, että etenkin järjestäytymättömien siivousyritysten 

toiminnassa on esiintynyt törkeää ihmiskauppaa ja siihen sekaantuneet henkilöt ovat 

voineet jatkaa liiketoimintaa ilman liiketoimintakieltoa.  

 

Liitto ei pidä kuitenkaan henkilöstöpäiväkirjan käyttöä kiinteistöpalvelualalla 

tarpeellisena eikä tehokkaana keinona harmaan talouden torjunnassa. Syynä on, että 

työaikalaissa on jo säädetty työnantajan työaikakirjanpito- ja työvuoroluettelon pitovel-

vollisuudesta ja lisäksi kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevat työehtosopimuksen 

määräykset työvuoroluettelon pitämisestä. Kahdenkertainen sääntely samasta asiasta on 

tarpeetonta, tehotonta ja byrokratian lisäämistä. Paras keino on tehokas viranomaisval-

vonta, suuri kiinnijäämisen riski ja uskottavat sanktiot. 

                                                 
49

 Verovelkarajan alentaminen kovin matalaksi ei ole välttämättä järkevää, sillä pienillä yrityksillä voi olla 

käyttöpääoman puutteesta johtuvia lyhytaikaisia maksuvaikeuksia, tai ongelmat voivat johtua niiden omien asiakkaiden 

aiheuttamista maksuviivästymistä. Julkinen verovelkarekisteri voi aiheuttaa verohallinnon kanssa sovituista 

maksujärjestelyistä huolimatta toimeksiantojen menetyksiä, joiden seurauksena verovelkojen suorittaminen vaikeutuu 

entisestään tai ne jäävät kokonaan suorittamatta.    
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4 Työntekijäpuolen näkemykset piilotaloudesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Harmaan talouden laajuus ja ilmenemismuodot 
 

Kiinteistöpalvelualan keskeisenä työntekijäjärjestönä toimii Palvelualojen Ammattiliitto 

PAM ry. PAM:in asiantuntijahaastattelujen mukaan kiinteistöpalvelualan 

järjestäytymisaste on 50-60 prosenttia.
50

 Pienten yritysten ja pääosin kotitalouksille 

siivoustöitä tekevien yritysten työntekijät eivät ole kuitenkaan järjestäytyneet 

ammattiliittoihin. PAM:in luottamushenkilöille suunnattujen kyselyjen mukaan 

harmaan talouden painopistealue on samoilla suoritealoilla kuin yrityskyselyjen 

mukaan, eli kotisiivouksessa ja rakennussiivouksessa (Kuvio 19). 

 

Seuraavilla sijoilla ovat ulkoalueiden hoito ja puhtaanpito, taloyhtiöiden siivous ja 

loppukäyttäjäyritysten tuotanto-, liike- ja toimitilojen siivous. Vähiten harmaata taloutta 

esiintyy julkisyhteisöjen palvelulaitosten ja virastojen kiinteistöjen ylläpidossa sekä 

käyttäjä- ja toimitilapalveluissa. Näkemys oli yhtenevä yrityskyselyistä saatujen 

tulosten kanssa. PAM:in luottamushenkilökyselyt suoritettiin kesäkuussa 2015 ja niihin 

osallistui 32 henkilöä. Vastanneista 60 prosenttia työskenteli suurten vähintään 250 

henkilöä työllistävien työnantajien palveluksessa. 

 

Harmaan talouden tärkeimmät ilmenemismuodot olivat pitkälti samat kuin yrityskysely-

jen mukaan, eli ensimmäisille sijoille nousevat ulkomaalaisten työntekijöiden alipalk-

kaus sekä pimeiden palkkojen maksu ja työnantajavelvoitteiden laiminlyönti. Näkemyk-

set harmaan talouden ilmenemismuotojen yleisyydestä olivat kuitenkin astetta pessimis-

tisempiä kuin yrityksillä. Luottamushenkilöistä esimerkiksi lähes 60 prosenttia katsoi, 

että ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkaus on tärkeä ongelma, kun taas yritys-

kyselyissä tätä mieltä oli alle 40 prosenttia. 

 

 

                                                 
50

 Lähde: Markku Hirvonen: Haastattelujen, kyselyjen ja viranomaistietojen perusteella saatu kuva kiinteistöpalvelualan 

harmaasta taloudesta, heinäkuu 2015.   

Kiinteistöpalvelualan työntekijäpuolta edustavan Palvelualojen Ammattiliitto 

PAM:in ja liiton luottamushenkilöiden näkemykset toimialan harmaan talouden painopiste-

alueista (kotisiivous ja rakennussiivous) ja ilmenemismuodoista (ulkomaisten työntekijöi-

den alipalkkaus ja pimeän työvoiman käyttö) ovat yhteneviä työnantajia edustavan Kiinteis-

tötyönantajat ry:n ja sen jäsenyritysten kanssa. Tosin PAM:in luottamushenkilöitä koskeva 

kysely osoitti, että työntekijäpuoli näkee ongelmat suhteellisesti hieman vakavampana kuin 

toimialan yritykset keskimäärin. 

Luottamushenkilöt korostivat samalla tavoin tilaajavastuulain merkitystä harmaan ta-

louden torjunnassa kuin alan työnantajayritykset. Luottamushenkilöt ja PAM järjestönä 

puoltavat myös veronumeromenettelyn käyttöönoton sekä palvelunostajan Verohallinnolle 

suunnatun ilmoitusvelvollisuuden laajentamista kiinteistöpalvelualan työntekijöihin ja pal-

veluja tarjoaviin yrityksiin. Lisäksi PAM kannattaa tilaajavastuulain kokonaisuudistusta ja 

todellista tilaajavastuuta sekä sen laajentamista määrättyihin toimitila- ja käyttäjäpalvelui-

hin ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla teetettäviin töihin. 
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Kuvio 19 Kiinteistöpalvelualan luottamushenkilöiden näkemykset harmaan talouden 

merkityksestä suoritealoittain 2015 (Lähde: PAM ry:n harmaa talouden kyselyt 

2015). 

 

 

 
Kuvio 20 Kiinteistöpalvelualan luottamushenkilöiden näkemykset harmaan talouden tär-

keimmistä ilmenemismuodoista edustamallaan toimialalla 2015 (Lähde: 

PAM:in harmaa talouden kyselyt 2015). 
 

 
 

Luottamushenkilöt arvioivat tilannetta myös omassa työpaikassaan ja oman työnantajan 

käyttämien alihankkijoiden toiminnassa. Kyselyihin vastanneet luottamushenkilöt työs-

kentelivät pääasiassa suurissa ja keskisuurissa yrityksissä, joissa harmaan talouden on-

gelmat eivät ole suuria. Ongelmia omassa työpaikassa ei ollut kovin paljon ja ne liittyi-

vät lähinnä kotimaisten työntekijöiden palkkaukseen ja työehtosopimukseen soveltami-
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seen, työaikoihin ja työsuojeluun ja työturvallisuuteen (Kuvio 21). Alihankkijoiden toi-

minnasta luottamushenkilöillä oli varsin vähän sanottavaa.  
 

PAM:in asiantuntijahaastatteluista ilmeni, että järjestöllä ei ole itsellään kovin tarkkaa 

käsitystä harmaan talouden ilmenemismuodoista kiinteistöpalvelualalla lukuun ottamat-

ta sitä, että alipalkkausta koskevat tapaukset ovat yleistyneet tuntuvasti viime vuosina. 

Järjestön mukaan ongelmayritykset ei ole välttämättä ulkomaalaistaustaisia, mutta nii-

den työntekijät ovat. Paljon etnistaustaisia yrityksiä syntyy siten, että työsuhteeseensa 

tyytymättömät palkansaajat perustavat tai heidät ohjataan perustamaan yrityksiä, mihin 

heidän ammattitaitonsa ei kuitenkaan riitä.
51

  

  
Kuvio 21 Kiinteistöpalvelualan luottamushenkilöiden näkemykset oman työnantajan toi-

minnassa havaituista epäkohdista ja ongelmista 2015 (Lähde: PAM:in harmaa 

talouden kyselyt 2015). 
 

 
 

4.2 Viranomaistoiminta ja harmaan talouden torjunta 
 

Luottamushenkilöiden näkemykset viranomaistoiminnan tehokkuudesta 

kiinteistöpalvelualan harmaan talouden torjunnassa poikkeavat yritysvastaajien 

näkemyksistä siten, että työntekijäpuolella korostetaan paljon enemmän 

työsuojeluviranomaisten asemaa (ml. ulkomaalais- ja tilaajavastuutarkastajat). 

Verohallinnon asema oli toki tärkeä mutta ei yhtä keskeinen kuin yritysten mukaan. 

Myös julkisyhteisöjen hankintaviranomaisten ja Eläketurvakeskus ETK:n merkitys oli 

tuntuvasti suurempi kuin yrityskyselyissä.  

 

Harmaan talouden torjuntaa koskevan lainsäädännön osalta luottamushenkilöt 

painottivat eniten tilaajavastuulain merkitystä, jos asiaa mitataan saldoluvuilla.
52

 Lähes 

kaikki kyselyihin vastanneista luottamushenkilöistä olivat myös sitä mieltä, että 

                                                 
51

 Lähde: Markku Hirvonen: Haastattelujen, kyselyjen ja viranomaistietojen perusteella saatu kuva kiinteistöpalvelualan 

harmaasta taloudesta, heinäkuu 2015. 
52

 Saldoluvut saadaan, kun asiaa merkittävänä pitävien vastaajien prosenttiosuudesta vähennetään asiaa vähemmän 

tärkeänä pitävien vastaajien prosenttiosuus. 
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kiinteistöpalvelualan ostopalvelutoimintaan ja ulkoistuksiin liittyvä harmaa talous 

vähenee, mikäli nykyisin rakennuspalveluja koskeva veronumeromenettely sekä 

palvelunostajan ilmoitusvelvollisuus palvelua suorittavista henkilöistä ja yrityksistä 

Verohallinnolle  laajennetaan kiinteistöpalveluihin. 
 

Kuvio 22 Kiinteistöpalvelualan luottamushenkilöiden näkemykset harmaan talouden to-

teutuneesta kehityksestä 2011-15 ja odotetusta kehityksestä 2016-20 (Lähde: 

PAM ry:n harmaa talouden kyselyt 2015). 
 

 
 
Kuvio 23 Kiinteistöpalvelualan luottamusmiesten näkemykset viranomaistoiminnan te-

hokkuudesta kiinteistöpalvelualan harmaan talouden torjunnassa tällä hetkellä 

(Lähde: PAM ry:n harmaa talouden kyselyt 2015). 
 

 
 

PAM:in näkemykset työntekijäjärjestönä 
Luottamushenkilöiden puoltamat toimenpiteet sisältyvät hyvin suurelta osin PAM:in 

helmikuussa 2015 toimittamaan muistioon Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle koskien 
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hallituksen harmaan talouden torjuntatoimenpiteitä.
53

 PAM:in mukaan työtekijöiden 

vastuuta henkilötunnisteen pitämisestä ja tietojen oikeellisuudesta ei pitäisi sanktioida 

veronumerojärjestelmässä, koska virheet johtuvat hyvin usein työntekijöistä 

riippumattomista syistä, kuten puutteellisesta koulutuksesta, riittämättömästä 

kielitaidosta ja muusta tiedonpuutteesta. 

 

PAM:in näkemys poikkeaa hieman Kiinteistötyönantajat ry:n näkemyksistä, joiden 

mukaan myös työntekijöillä tulisi olla vastuu henkilötunnisteessa olevien tietojen 

oikeellisuudesta. Kiinteistötyönantajat ry ei pidä myöskään henkilöstöpäiväkirjan 

käyttöönottoa tarpeellisena päinvastoin kuin PAM, joka suhtautuu siihen myönteisesti. 

PAM perustelee kantaansa siten, että henkilöstöpäiväkirjassa on raportoitu 

työaikakirjanpitoa kattavammin yrityksen ulkopuolisen työvoiman (alihankkijat), 

vuokratyövoiman ja palkattoman työvoiman
54

 työskentelytiedot.  

 

PAM:in mukaan on kuitenkin arvioitava, ovatko tavoitteet harmaan talouden 

torjunnassa saavutettavissa paremmin veronumeromenettelyllä, minkä lisäksi 

kokonaisarvioinnissa olisi otettava huomioon järjestelmien yhteensopivuus kehitteillä 

olevan kansallisen tulorekisterin kanssa. Kansallista tulorekisteriä koskeva hanke käyn-

nistettiin valtiovarainministeriö VM:n toimesta marraskuussa 2014. Tavoitteena on, että 

perustettava tulorekisteri olisi rajoitetussa tuotantokäytössä vuoden 2019 alussa ja laa-

jemmassa käytössä vuoden 2020 alusta lukien.
55

 

 

Eduskunnalle antamassaan lausunnossa PAM puoltaa tosiasiallista tilaajavastuuta ja 

tilaajavastuulain kokonaisuudistusta. PAM ei pidä ketjuvastuuta ensi sijaisena tavoit-

teenaan, mutta sopimuskumppaneiden välistä vastuut tulisi saada todellisemmaksi ja 

sopimuksen aikaista vastuuta pitäisi tiivistää.
56

 Tilaajavastuulaissa tarkoitettua toimek-

siantajan tavanomaisen toiminnan käsitettä PAM tarkistaisi siten, että se sisältäisi tur-

vallisuus- ja ateriapalvelut. Työn teettäminen itsenäisillä ammatinharjoittajilla pitäisi 

myös sisällyttää tilaajavastuulain soveltamisalaan. 

Asiantuntijahaastatteluissa ja Eduskunnalle antamassa lausunnossa PAM on kiinnittänyt 

huomiota erityisesti työntekijöiden alipalkkausta koskeviin epäkohtiin, sillä järjestön 

käsittelyssä olevista noin 700 vuosittaisesta oikeustapauksesta arviolta 50 prosenttia on 

palkkasaataviin liittyviä juttuja.
57

 Hyväksikäytetyt työntekijät ovat usein ulkomaalaisia. 

                                                 
53

 PAM ry: Lausunto Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle hallituksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden 

torjuntatoimenpiteistä, 03/02/2015. 
54

 Palkatonta työvoimaa ovat muun muassa työharjoittelijat ja liikkeenharjoittajien perheenjäsenet. 
55

 Kansallisella tulorekisterillä tarkoitetaan järjestelmää, joka sisältäisi tulevaisuudessa kansalaisten tulotiedot yksityis-

kohtaisella tasolla. Rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena olisi Verohallinto. Tulotiedot siirtyisivät tulorekiste-

riin sähköisesti työnantajien palkkahallinnon järjestelmistä ja muista tietoja tuottavista järjestelmistä niin sanotun kan-

sallisen palveluväylän välityksellä. Rekisterin ensisijaisena tavoitteena olisi vähentää työnantajien hallinnollista työtä 

tulotietojen ilmoitusmenettelyjä yksinkertaistamalla. Tulotiedot toimitettaisiin kattavasti keskitettyyn rekisteriin vain 

yhden kerran välittömästi kunkin maksutapahtuman yhteydessä, jolloin rekisteri tuottaisi koko ajan ajantasaista tietoa 

yksittäiselle kansalaiselle maksetuista suorituksista. Myös kansalaisen tulotietoja tarvitsevat tahot hakisivat nämä tiedot 

lainsäädäntöön perustuvan oikeuden nojalla suoraan tulorekisteristä. 
56

 Sopimuksenaikaisella vastuulla pystyttäisiin PAM:in näkemyksen mukaan nykyistä paremmin ehkäisemään harmaa-

ta taloutta alihankintatoimialoilla ja vuokratyövoiman käytön yhteydessä. Samalla voidaan pienentää erityisesti alipalk-

kaukseen liittyvää verovuotoa ja niihin usein liittyvää työntekijöiden hyväksikäyttöä sekä vähentää vero- ja sosiaaliva-

kuutusmaksujen laiminlyöntejä.    
57

 Alipalkkauksella tarkoitetaan yleissitovan työehtosopimuksen määrittelemän minimitason alittavan palkan maksua, 

joka tehdään työnantajan taholta tietoisesti. Alipalkkaukseen voi liittyä sosiaaliturva- ja eläkemaksujen maksamatta 

jättämistä, jolloin työntekijöille ei kerry sosiaali- ja eläketurvaa. 
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Ilmiö aiheuttaa merkittäviä toimeentulo-ongelmia alipalkattujen työntekijöiden keskuu-

dessa ja antaa epäreilua kilpailuetua sopimuksia rikkoville yrityksille. Alipalkkaus aihe-

uttaa myös merkittävää verovuotoa.  

 

Alipalkkaus ei ole tällä hetkellä sanktioitua. Palkkasaatavansa riitauttanut työntekijä on 

oikeutettu saamaan puuttuvan summan, mutta rikkomuksen tehnyttä työnantajaa ei ran-

gaista. Riskin kantaa korostuneesti työntekijä, joka voi joutua odottelemaan maksamatta 

jääneitä palkkoja pitkään. Erityisen haavoittuvia ryhmiä alipalkkauksen osalta ovat 

maahanmuuttajat ja nuoret työntekijät, jotka ovat usein tietämättömiä vallitsevasta oi-

keuksistaan työntekijöinä. Alipalkkaus liittyy myös tyypillisesti työperäiseen ihmis-

kauppaan ja muuhun työntekijöiden hyväksikäyttöön.   

 

PAM toteaa, että palkkausasioiden osalta työsuojeluvalvonta on hampaatonta, koska 

alipalkkausta ei ole kriminalisoitu ja työsuojeluvalvonnassa tutkintapyynnöt voidaan 

tehdä vain lähinnä selkeistä työsyrjintä- ja työrikosjutuista. Alipalkkauksen kriminali-

sointi olisi keino saattaa tämä harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön muoto vi-

ranomaisvalvonnan piiriin sekä madaltaa puuttumiskynnystä. Edellä mainituista syistä 

PAM katsoo, että lainsäädäntöä olisi täydennettävä palkkarikoksen käsitteellä, josta 

voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen.
58

    

 

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt joulukuussa 2013 päätöksen siitä, että muun muassa 

siivousalalle voidaan palkata ulkomaalaisia työntekijöitä EU:n ulkopuolelta ilman arvi-

ointia siitä, onko alueella saatavana (työtöntä) työvoimaa. Siivouspalvelualalla edelly-

tyksenä on, että työntekijälle tarjotaan kokoaikatyötä (37,5 tuntia viikossa) jatkuvalla 

sopimuksella ja että palkka on työehtosopimuksen mukainen. Päätös lisätä siivoojat 

ammatteihin, joihin työvoimaa voidaan rekrytoida ulkomailta ilman saatavuusarviointia, 

on ollut työmarkkinakentässä kiistanalainen asia. 

 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja PAM ovat päinvastoin vastustaneet 

saatavuusharkinnan höllentämistä tai kokonaan poistamista ETA-alueen ulkopuolelta 

tulevien ulkomaalaisten (siivousalan) työntekijöiden osalta. Ammattiliitot pelkäävät, 

että saatavuusharkinnan poistaminen heikentää ulkomaisen työvoiman asemaa ja 

vaikuttaa kielteisesti Suomessa asuvien maahanmuuttajien ja ulkomailta palkatun 

työvoiman yleisiin työolosuhteisiin, sillä saatavuushankinnan poistaminen voisi lisätä 

osa-aikatyötä ja toimeentulo-ongelmia. 

 

Ammattiliittojen mukaan siivousalalla ei ole myöskään työvoimapulaa. Siivouspalvelun 

työnantajien mielestä työttömät, joille siivoustöitä tarjotaan, eivät kuitenkaan halua tai 

kykene töihin, minkä vuoksi avoimet työpaikat jäisivät täyttämättä ilman uutta 

ulkomailta saapuvaa työvoimaa. Työnantajat näkevät muutoinkin saatavuusharkinnan 

bryrokraattisena järjestelynä, joka estää työvoiman vapaata liikkuvuutta. Toisaalta myös 

työnantajajärjestöt puoltavat toimia, joilla varmistetaan ulkomaalaisille työntekijöille 

hyvät työolosuhteet. 

 

                                                 
58

 PAM teetti TNS Gallupilla 2014 kyselyn, jossa tiedusteltiin mitä mieltä yrittäjät, yritysjohtajat ja työntekijät ovat 

väittämästä ”Tilanteet, jossa tietoisesti maksetaan työntekijälle alan työehtosopimuksen määräykset alittavaa palkkaa, 

tulisi kriminalisoida ja maksaja tuomita rikoksesta”.  Yrittäjistä 31 prosenttia oli täysin samaa mieltä ja 34 prosenttia 

jokseenkin samaa mieltä asiasta. Johtajista vastaavat luvut olivat 42 prosenttia ja 40 prosenttia. Työntekijöistä täysin 

samaa mieltä oli 65 prosenttia ja jokseenkin samaa mieltä 26 prosenttia vastanneista.  
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5 Taloyhtiöt ja muut kiinteistöpalvelujen käyttäjät 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1 Kiinteistöpalvelujen ulkoistukset taloyhtiöissä 
 

Kiinteistöpalvelujen ulkoistuksia koskevat asiat ovat taloyhtiöissä tärkeitä, sillä 70-75 

prosenttia Kiinteistöliiton
59

 kyselyihin vastanneista taloyhtiöistä
60

 käyttää ostopalveluja 

jatkuvasti tai usein siivouksessa ja kiinteistöhuollossa, pihan ja ulkoalueiden hoidossa 

sekä teknisten järjestelmien ylläpidossa ja huollossa. Palveluntuottajat valitaan 

tarjouskilpailujen pohjalta 55-60 prosentissa taloyhtiöitä. Teknisten järjestelmien 

ylläpidossa sekä pihan ja ulkoalueiden hoidossa kilpailutukset ovat hieman yleisempiä 

kuin siivousksessa ja kiinteistöhuollossa (Kuvio 24 ja 25). 

 

Kyselyihin vastasi heinä-elokuussa 2015 yhteensä 1 192 taloyhtiön edustajaa. Kyselyi-

hin vastanneista yli 60 prosenttia oli taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajia tai jäseniä. 

Viidennes oli isännöitsijöitä.
61

 Loppuosa vastanneista oli taloyhtiöiden osakkaita, tilin-

tarkastajia, toiminnantarkastajia ja muita henkilöitä. Kaksi kolmasosaa kyselyihin vas-

tanneista edusti asuinkerrostaloyhtiöitä, joissa asumiskäytössä on yli 80 prosenttia ker-

rospinta-alasta. Neljännes toimi rivitaloyhtiöissä ja loppuosa muissa taloyhtiöissä (pari- 

ja erillistalot, liiketoimistotalot, yms.).  

   

                                                 
59

 Kiinteistöliitto ry:hyn kuuluvat asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, asuinvuokratalojen omistajat sekä vuok-

ranantajat. Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava 

vaikuttaja. Liiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallista toimialajärjestöä. Kiinteistöliittoon kuuluu 

yli 25 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä. Kiinteistöliittoon kuuluvat asunto-

osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, asuinvuokratalojen omistajat sekä vuokranantajat. Kiinteistöliitto on kiinteistönomis-

tajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein 

tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Kiinteistöliiton toimialajärjestö Suomen Vuokrananta-

jat ry palvelee yksityisiä vuokranantajia vuokra-asumiseen liittyvissä asioissa. Sen jäsenenä on yli 8 000 vuokrananta-

jaa, joilla on yhteensä 30 000 vuokrahuoneistoa. Kiinteistöliitto-yhteisöön kuuluvat myös liiton osakkuusyhtiöt eli Kiin-

teistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Talokeskus Yhtiöt Oy ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n Pal-

velu Oy. Liitto on osakkaana KTI Kiinteistötieto Oy:ssa ja Suomen Tilaajavastuu Oy:ssä. 
60

 Asunto- ja kiinteistöyhtiöt yms. 
61

 Ammatti-isännöitsijät, sivutoimiset ja osa-aikaiset isännöitsijät. 

Kiinteistöliiton taloyhtiökyselyjen mukaan kiinteistöpalvelualan harmaan talouden 

ilmiöt koskevat useimmiten ulkomaisen työvoiman alipalkkausta ja pimeän työvoiman 

käyttöä, kun asiaa on kysytty yleisellä tasolla. Näkemykset ovat pitkälti samoja kuin alan 

yrityksille ja työntekijäjärjestö PAM:in luottamushenkilöille suunnattujen kyselyjen mu-

kaan. Taloyhtiöiden näkemykset harmaan talouden laajuudesta ovat paljon maltillisempia 

kuin alan yrityksillä tai työntekijäjärjestöllä.  

Taloyhtiöiden maltilliset näkemykset harmaasta taloudesta johtuvat todennäköisesti 

siitä, että vain 4-6 prosentilla taloyhtiöiden edustajista on ollut omakohtaisia havaintoja tai 

epäilyjä ulkopuolisiin yrityksiin ja näiden alihankkijoiden toimintaan liittyvästä harmaasta 

taloudesta. Jos epäilyjä on ollut, liittyvät ne yleisimmin tarjousten alihintaisuuteen, tilaaja-

vastuulain nojalla saatuihin tietoihin tai niiden puuttumiseen ja yrityksen luottotietoihin tai 

konkurssitaustaan.  
Taloyhtiöiden edustajista kaksi kolmasosaa piti tilaajavastuulain vaikutusta tärkeänä 

harmaan talouden vastaisessa toiminnassa. Edelleen 80 prosenttia kyselyihin vastanneista 

taloyhtiöistä katsoi, että veronumerojärjestelmän ja henkilötunnisteiden käytöllä voisi olla 

suuri vaikutus kiinteistöpalvelualan piilotalouden torjunnassa. Noin 70 prosenttia kannatti 

palvelunostajan ilmoitusvelvollisuuden laajentamista kiinteistöpalveluihin koskien palvelua 

suorittavia yrityksiä ja niiden työntekijöitä. 
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Kuvio 24 Ulkopuolisten ostopalvelujen käytön yleisyys taloyhtiöiden kiinteistöjen ylläpidossa 

(Lähde: Kiinteistöliiton taloyhtiökyselyt 2015). 
 

 
 

 
Kuvio 25 Ulkopuolisten ostopalvelujen kilpailuttamisen yleisyys taloyhtiöiden kiinteistöjen 

ylläpidossa (Lähde: Kiinteistöliiton taloyhtiökyselyt 2015). 
 

 
 

5.2 Harmaa talouden laajuus ja ilmenemismuodot taloyhtiöissä 
 

Taloyhtiöiden edustajien mukaan yleiset näkemykset harmaan talouden 

ilmenemismuodoista kiinteistöpalvelualalla ovat paljon maltillisempia kuin 

kiinteistöpalvelualan yritysten tai työntekijäjärjestön näkemykset, minkä lisäksi 

harmaan talouden merkityksen uskotaan olevan loivassa laskussa. Painopistealueet ovat 

silti samoja kuin kiinteistöpalvelualan yritys- ja luottamushenkilökyselyjen mukaan, eli 

eniten epäterveitä ilmöitä liittyy ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkaukseen ja 

pimeän työvoiman käyttöön (Kuvio 26).   
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Kuvio 26 Taloyhtiöiden edustajien yleiset näkemykset harmaan talouden 

ilmenemismuotojen painopistealueista kiinteistöpalvelualalla (Lähde: 

Kiinteistöliiton taloyhtiökyselyt 2015). 
  

 
 

 
Kuvio 27 Taloyhtiöiden edustajien näkemykset harmaan talouden toteutuneesta kehityk-

sestä 2011-15 ja odotetusta kehityksestä 2016-20 (Lähde: Kiinteistöliiton 

taloyhtiökyselyt 2015). 
 

 
 

Havainnot harmaasta taloudesta omassa taloyhtiössä harvinaisia. 
Vain viisi prosenttia vastanneista ilmoitti, että harmaat taloutta koskevia havaintoja oli 

tullut esiin edes satunnaisesti omassa taloyhtiössä. Yhtä harvinaisia ovat harmaan 

talouden epäilyjen vuoksi hylätyt tarjoukset. Jos epäilyjä on ollut, ne ovat liittyneet 

tarjouksen alihintaisuuteen, tilaajavastuulain nojalla saatuihin tietoihin, yrityksen 

luottotietoihin tai yrittäjän konkurssitaustaan. Havaintoja on tullut lisäksi yrityksistä, 

joissa työtä on siirretty ilman taloyhtiön lupaa alihankkijalle tai yrityksen toiminta on 

keskeytynyt konkurssin tai maksukyvyttömyyden johdosta. 
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Kuvio 28 Ulkopuolisiin yrityksiin ja näiden alihankkijoihin kohdistuneet havainnot ja 

epäilyt harmaasta taloudesta taloyhtiöissä (Lähde: Kiinteistöliiton 

taloyhtiökyselyt 2015). 
 

 
 

 
Kuvio 29 Palvelutarjoajien toiminnassa harmaan talouden epäilyjä aiheuttaneet tekijät 

taloyhtiöissä (Lähde: Kiinteistöliiton taloyhtiökyselyt 2015). 
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5.3 Muiden käyttäjäorganisaatioiden näkemyksiä62
 

 

Senaatti-Kiinteistöt 
Valtio-organisaatiossa Senaatti-kiinteistöt –liikelaitos vastaa pitkälti kiinteistöjen yllä-

pitopalvelujen järjestämisestä. Liikelaitos tuottaa itse kiinteistöjohtamisen palveluja, 

mutta hankkii tarvitsemansa muut kiinteistöpalvelut pääasiassa ulkopuolisilta palvelun-

tuottajilta. Käytännössä kiinteistöjen ylläpitopalvelut ovat valtionhallinnossa lähes täy-

sin ulkoistettu. Yliopistorakennuksissa kiinteistöpalvelujen ylläpidon järjestämisestä 

ovat vastanneet vuodesta 2009 lähtien Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Helsingin Yli-

opistokiinteistöt Oy ja Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy. 

 

Senaatti-kiinteistöillä on kiinteistönhoidossa neljä valtakunnallista palveluntuottajaa, 

joiden kesken liikelaitos kilpailuttaa kiinteistöjensä hoidon. Kaikki siivoukset hoidetaan 

Hansel Oy:n puitesopimuksen kautta. Hansel on valtion yhteishankintaorganisaatio, 

jonka asiakkaita ovat valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset, valtion talousar-

vion ulkopuoliset rahastot, yliopistot, eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja 

yhteydessä toimivat yksiköt (KELA, yms.). Asiakkaita voivat olla myös EU:n kemikaa-

livirasto ja tietyt muut julkisoikeudelliset laitokset. 

 

Hanselilla on valtakunnallisia ja alueellisia sopimuksia. Ketjutus saa olla maksimissaan 

kolmiportainen. Alihankkijat on hyväksytettävä kirjallisesti ja niistä on esitettävä tilaa-

javastuuseen liittyvät selvitykset. Siivoojilta edellytetään henkilötunnisteiden käyttöä, 

mikä on valtion laitoksissa tärkeää jo yleisen turvallisuuden takia. Siivouksessa tehdään 

työmaatarkastuksia. Jatkossa tarkastustoiminta laajenee myös kiinteistönhoidon puolel-

le. Senaattikiinteistöissä ei ole havaittu kiinteistönhoito- tai kunnossapitopuolella tahal-

lisia väärinkäytöksiä ja kehityssuunta edelleen parempaan päin.  

 

Espoon kaupunki 
Espoon kaupungissa ulkopuolelta ostetaan 45 prosenttia kiinteistöjen siivouksesta. 

Loppuosa hoidetaan omalla työvoimalla. Asiantuntijahaastattelujen mukaan 

ostopalvelusiivoukseen osallistuu runsaat parikymmentä yritystä. Niiden henkilöstön 

joukossa on paljon ulkomaan kansalaisia, mutta heiltä vaaditaan työluvat. 

Palveluntuottajille sallitaan vain yksi alihankkija. Kaupunki tekee etenkin 

iltasiivouskohteisiin pistokokeita muutaman kerran vuodessa. Niissä tarkistetaan 

nimilistat ja henkilötunnisteet. 

 

Muut kiinteistöjen ylläpitopalvelut hoidetaan Espoossa omalla työvoimalla paitsi 

talvikunnossapidon lumenpudotukset, mutta luultavasti muitakin kiinteistöpalveluja 

ulkoistetaan jatkossa, mikä on yleinen suuntaus kunnissa. Syynä on, että kuntien talous 

heikkenee koko ajan, minkä seurauksena säästetään joka paikassa. Palvelut ostetaan 

ulkopuolelta usein halvimmalla hinnalla, mikä antaa elintilaa harmaalle taloudelle. 

Harmaan talouden ongelmat lisääntyvät ellei valvontaa lisätä. Tosin Espoossa yritykset 

ovat oppineet kunnan vaatimukset.  

 

                                                 
62

 Taloyhtiöille suunnattua kyselyä täydennettiin Kiinteistöliiton asiantuntijahaastatteluilla ja haastattelemalla kolmen 

suuren asiakasorganisaation edustajia (Espoo kaupunki, Senaattikiińteistö ja HOK Elanto), joista kaikki olivat tehneet 

toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi ja sopimuskumppaneidensa luotettavuuden varmistamiseksi (Lähde: 

Markku Hirvonen: Haastattelujen, kyselyjen ja viranomaistietojen perusteella saatu kuva kiinteistöpalvelualan 

harmaasta taloudesta, heinäkuu 2015). 
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Asiantuntijahaastattelujen mukaan julkisten hankintojen ongelmat johtuvat usein siitä, 

että hankintayksiköt ovat etäällä varsinaisesta toiminnasta. Suurissa kunnissa ja 

kuntayhtymissä hankintayksiköt eivät ole välttämättä lainkaan yhteydessä toiminnasta 

vastaaviin yksiköihin. Espoossa hankinnat on keskitetty hankintayksikköön, jossa on 

juridinen osaaminen. Siivousalalla hankintoihin on saatu substanssiosaamista 

toimintayksiköiden edustajien mukanaolosta. Hankintalainsäädäntö ei kuitenkaan anna 

yksin apuvälineitä harmaan talouden torjuntaan.
63

 

 

HOK Elanto 
HOK Elannolla (Helsinki ympäristökuntineen) on noin 300 toimipaikkaa. HOK Elan-

non kiinteistöpalvelut ovat keskitetty asiantuntijahaastattelujen mukaan 90 prosenttisesti 

pääosin yhdelle suurelle toimintayksikölle, minkä lisäksi HOK Elannolla on kolme pie-

nempää toimintayksikköä. Vuokratuissa kiinteistöissä palveluista huolehtivat kiinteistön 

omistajat. Muissa palvelut ostetaan ulkoa. Päivittäissiivouksesta (ml. erityistilanteet, ku-

ten ikkunanpesu ja remonttisiivoukset) huolehtii toistaiseksi voimassa olevilla sopimuk-

silla 23 kiinteistöpalvelualan yritystä.  

 

HOK Elannolla siivousta suorittavat yritykset ovat olleet yhteistyössä vuosia ja viiden 

vuoden aikana ei ole tapahtunut muutoksia. Uudet kohteet kilpailutetaan. Alihankinnan 

käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 2012. HOK:n kohteissa siivotaan vain silloin kun 

omaa henkilökunta on paikalla ja kaikilla siivoojilla on kulkutunnisteet, tunnistekortit ja 

veronumerot, sillä kysymys on sadoista ihmisistä. Toimipaikoissa on olemassa ajan-

tasaiset nimilistat työssä olevista siivoojista, jotka toimitetaan pääkonttoriin kolmesti 

viikossa. Siten toimijat voidaan kontrolloida. 

 

5.3 Harmaan talouden torjunta  

 
Taloyhtiöiden edustajilta ei kysytty viranomaistoiminnan tehokkuudesta. Tiedustelujen 

piirissä oli vain voimassa olevien säännösten merkitys ja uusien säännösten 

tarpeellisuus harmaan talouden torjunnassa. Saaduista vastauksista ilmenee, että kaksi 

kolmasosaa piti tilaajavastuulain vaikutusta tärkeänä harmaan talouden vastaisessa 

toiminnassa (Kuvio 30). Kotitalousvähennysjärjestelmän osalta tätä mieltä oli vajaa 60 

prosenttia ja hankintalainsäädännön osalta vajaa 50 prosenttia vastanneista. Nämä 

osuudet olivat suuremmat kuin kiinteistöpalvelualan yrityskyselyissä.  

 

Uusien harmaata taloutta suitsivien säännösten osalta noin 70 prosenttia kyselyihin 

vastanneista taloyhtiöistä kannatti sitä, että palveluostajan ilmoitusvelvollisuus 

Verohallinnolle palvelua suorittavista henkilöistä ja yrityksistä voitaisiin ottaa käyttöön 

kiinteistöpalvelualalla. Vielä suurempi osuus, eli lähes 80 prosenttia Kiinteistöliiton 

kyselyihin vastanneista taloyhtiöistä katsoi, että veronumerojärjestelmän ja 

henkilötunnisteiden käytöllä voisi olla suuri tai melko suuri vaikutus 

kiinteistöpalvelualan harmaan talouden torjunnassa (Kuvio 31).  

 

Myös erikseen haastatellut kiinteistöpalvelujen käyttäjäorganisaatiot (HOK Elanto, 

Senaatti-Kiinteistöt ja Espoo kaupunki) pitivät tilaajavastuu.fi –palvelua hyvänä ja 

osaltaan edellyttävät sen käyttöä sopimuskumppaneiltaan. Lisäksi he suhtautuvat 

                                                 
63

 Espoon kaupungin asiantuntijahaastattelujen mukaan ongelmia voi syntyä silloin, kun hankintakilpailuihin osallistuu 

yritys, joka osaa tehdä virheettömän tarjouksen, mutta etukäteen on tiedossa, ettei toiminta täytä laatuvaatimuksia. 

Lisäksi verottaja ei voi antaa tietoja kaupungille velvollisuuksiaan laiminlyövistä yrityksistä. 
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myönteisesti henkilötunnisteisiin (Valtti-kortit) ja veronumeromenettelyn mahdolliseen 

laajentamiseen. Yhteistyötä ja tietojen vaihtoa viranomaisten välillä olisi silti syytä 

lisätä ja viranomaistoimintaa tehostaa, sillä nykyisin tarkastuksia tehdään harvoin, mistä 

syystä kiinnijäämisriski on pieni.  
 

Kuvio 30 Taloyhtiöiden näkemykset voimassa olevien säännösten merkityksestä harmaan 

talouden vastaisessa toiminnassa 2015 (Lähde: Kiinteistöliiton taloyhtiökyselyt 

2015). 
 

 
 

 
Kuvio 31 Taloyhtiöiden näkemykset uusien säännösten vaikutuksesta harmaan talouden 

vastaisessa toiminnassa 2015 (Lähde: Kiinteistöliiton taloyhtiökyselyt 2015). 
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6 Viranomaistahojen näkemyksiä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.1 Verohallinto 
 

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö on laatinut kaksi selvitystä 

kiinteistöpalvelualaa koskevasta harmaasta taloudesta. Vuonna 2013 ilmestyi 

siivousyrityksiä koskeva toimialaraportti
64

 ja vuonna 2015 kiinteistönhoidon ja 

maisemahoidon toimialaraportti. Siivouspalvelua koskevan selvityksen mukaan 

siivouspalvelualan yrityksistä 28 prosentilla oli verovelkaa marraskuussa 2012. Osuus 

oli enemmän kuin koko yrityskentässä keskimäärin. Noin 15 prosentilla verovelkaisista 

yrityksistä velka oli yli 5 000 euroa. 

s 

Verovelalla tarkoitetaan käytännössä erääntynyttä maksamatonta veroa. Verovelka voi 

olla välitöntä veroa (tulo-, yhteisö- ja kiinteistövero) tai välillistä veroa (arvonlisä- ja 

valmistevero). Myös veronluonteiset maksut, kuten maksamattomat sosiaaliturvamaksut 

kerryttävät verovelkaa. Verojen maksamatta jättäminen tai yrityksen maksukyvyttö-

myys ei ole sinänsä harmaata taloutta tai talousrikollisuutta, ellei verovelvollisen tarkoi-

tuksena ole ollut välttää yhteiskunnallisia velvoitteita ja verojen maksua muun syyn 

kuin maksukyvyttömyyden takia. 

 

Tilastollisessa tarkastelussa harmaaksi taloudeksi katsottavaan toimintaan liittyviä vero-

velkoja ja niin sanottuja ”normaaleja” verovelkoja on kuitenkin vaikea erottaa toisis-

taan, mutta kokonaisuutena verovelan määrän kehitys esimerkiksi toimialatasolla kuvaa 

osaltaan harmaan talouden riskin kehitystä.
65

 Tarkastelussa kannattaa ottaa huomioon 

se, että piilevät verovelat
66

 eivät näy verovelkoja kuvaavissa tilastoissa. Lisäksi 

verovelka vanhenee, ellei sitä saada perittyä viiden vuoden kuluttua sitä seuraavan 

vuoden alusta, jolloin verovelka on syntynyt. 
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 Verohallinto: Harmaan talouden selvitysyksikkö, Siivouspalvelualan yritykset selvitys 10/2013, Helsinki 2013; 

Verohallinto: Harmaan talouden selvitysyksikkö, Kiinteistönhoidon ja maisemahoitopalvelualojen toimialaselvitys 

6/2015, Helsinki 2015.  
65

 Tarkastelussa kannattaa ottaa huomioon se, että niin sanottu piilevä verovelka, eli tulot jotka eivät ole Verohallinnon 

tiedossa ja näiden tulojen verovelka, eivät näy lainkaan velkoja kuvaavissa tilastoissa. 
66

 Piilevällä verovelalla tarkoitetaan sellaisista (pimeistä) tuloista syntynyttä verovelkaa, joka ei ole ollut lainkaan 

Verohallinnon tiedossa.  

Verohallinnon tilastojen mukaan yli neljännes siivousalan yrityksistä oli verovelkaisia 

loppuvuonna 2012. Verovelkojen kokonaismäärä oli viivästysseuraamukset mukaan lukien 

76 miljoonaa euroa. Verovelkaisista tosin 56 prosenttia oli jo lopettanut toimintansa. Pää-

osassa yrityksiä verovelat ovat suhteellisen pieniä. Tämä koskee etenkin toiminnassa olevien 

yrityksiä. Yrityksiä, joissa verovelat olivat yli 5 000 euroa, oli 15 prosenttia kaikista sii-

vousalan toiminnassa olleista ja ei-aktiivisista yrityksistä. 

Verotarkastusten mukaan melko suuri osa harmaan talouden yrityksistä on sii-

vousalalla ulkomaalaistaustaisia. Näkemystä vahvistavat poliisiviranomaisten ja aluehallin-

toviraston ulkomaalaistarkastajien saamat kokemukset. Erityisesti alipalkkausta koskevat 

tapaukset ovat lisääntyneet siivousalalla nopeasti 2010-luvulla. Pimeät työntekijät ovat usein 

henkilöitä, joilla on ollut ensimmäistä oleskelulupaa koskeva hakemus vireillä tai he ovat 

saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen.  
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Toiminnassa olleista siivousalan yrityksistä 20 prosenttia oli verovelkaisia. Näistä seit-

semän prosenttiyksikköä oli sellaisia, joilla verovelan määrä ylitti 5 000 euroa.  Yhteen-

sä toiminnassa olleiden yritysten verovelat (ml. viivästysseuraamukset) olivat rahamää-

räisesti 14-15 miljoonaa euroa marraskuussa 2012. Toimimattomista yrityksistä vero-

velkaisia oli 42 prosenttia ja näistä 30 prosenttiyksiköllä verovelat ylittivät 5 000 euroa. 

Ei-aktiivisten yritysten verovelat olivat 61-62 miljoonaa euroa, mikä muodosti 81 pro-

senttia siivousalan kaikista veroveloista (Taulukko 4). 

 

Velkojen perintä toimintansa lopettaneista yrityksistä on hankalaa. Kun yritys lopettaa 

toimintansa, omaisuutta voi yrittää realisoida, joskin realisoitavaa omaisuutta ei usein 

ole. Sen sijaan monilla toimivilla yrityksillä verovelkojen määrä on suhteellisen alhai-

nen, jolloin ne ovat maksettavissa lyhyelläkin aikavälillä. Toimintaansa jatkavat yrityk-

set pyrkivät tavallisesti maksamaan velkansa yhteiskunnalle jollakin aikavälillä.
67

 Siten 

julkisen verovelan julkaiseminen (verovelkarekisteri) kovin alhaisista summista ei vält-

tämättä edistä verojen saantia maksuun. 

 
Taulukko 4 Siivouspalvelualan verovelkatilanne marraskuussa 2012 (Lähde: Verohallin-

non Harmaan talouden selvitysyksikkö). 
 

 Lkm / milj. 

euroa 

Osuus kai-

kista, % 

Toimivat yritykset:   

- Yrityksiä, lkm 5670 63 % 

- Verovelkaisia yrityksiä, lkm  1107 44 % 

- Verovelka yli 5000 euroa, lkm  412 30 % 

- Verovelka, milj. euroa  14,4 19 % 

Toimimattomat yritykset   

- Yrityksiä, lkm 3280 37 % 

- Verovelkaisia yrityksiä, lkm  1383 56 % 

- Verovelka yli 5000 euroa, lkm  972 70 % 

- Verovelka, milj. euroa  61,6 81 % 

Kaikki yhteensä   

- Yrityksiä, lkm 8950 100 % 

- Verovelkaisia yrityksiä, lkm  2490 100 % 

- Verovelka yli 5000 euroa, lkm  1384 100 % 

- Verovelka, milj. euroa  76,0 100 % 

 

Siivousalan verotarkastukset 
Siivousalan yrityksiin kohdistettiin 343 verotarkastusta vuosina 2007-12 ja niiden poh-

jalta tehtyjen maksuunpanoesitysten arvo oli noin 20 miljoonaa euroa. Tarkastettuja yri-

tyksiä oli yhteensä 316, joten osasta yrityksiä on laadittu useampia tarkastuskertomuk-

sia. Toisin sanoen yrityksiä on tarkastettu useammin kuin kerran tai tarkastuskertomuk-

sia on laadittu verolajikohtaisesti. Verotarkastusten kattavuus, eli tarkastettujen yritys-

ten osuus alan kaikista yrityksistä oli 3,5 prosenttia. Harmaan talouden yrityksiä tarkas-

tetuista (316 kpl) oli yhteensä 37 prosenttia (118 kpl).
68
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 Harmaan talouden selvitysyksikön raportissa todetaan, että verovelat vaikeuttavat yritysten toimintaa ja ne tulevat 

niille pääsääntöisesti kalliimmaksi kuin normaali vieras pääoma. 
68

 Pimeitä työtekijöitä tarkastuskohteissa oli 558 henkilöä ja kuittikauppasumma oli lähes 16 miljoonaa euroa. Kirjanpi-

to puuttui tai se oli epäluotettava 92 tarkastuskohteessa. 
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Harmaan talouden torjunnan näkökulmasta katsottuna siivousalan verotarkastukset oli 

kohdennettu onnistuneesti, sillä Verohallinnon vuosina 2008–2012 tekemissä kaikissa 

verotarkastuksissa harmaan talouden yritykseksi oli paljastunut keskimäärin vain 22 

prosenttia tarkastuskohteista, kun osuus siivousalalla oli 37 prosenttia.
69

 Erot prosentti-

luvuissa eivät kerro välttämättä siitä, että siivousalalla olisi enemmän harmaan talouden 

yrityksiä. Kyse on lähinnä siitä, että siivouspalvelualan verotarkastukset on pystytty 

kohdentamaan paremmin ongelmayrityksiin.  

 

Uudenmaan verotarkastusyksikön mukaan siivouspalvelualan verotarkastuksissa havai-

tut harmaan talouden kohteet ovat usein joko kokonaan (johto ja työntekijät) ulkomaa-

laistaustaisia tai kokonaan suomalaisia. Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa ulkomaalais-

suomalainen aviopari on ollut yrityksen johdossa. Yritysten liikevaihto on tavallisesti 

melko pieni, mutta joissakin tapauksissa jopa miljoonaluokkaa. Työntekijöitä voi olla 

kymmeniä, mutta vaihtuvuus on suurta. Kuittikauppa on yleistä ja yritykset toimivat 

yleensä alihankintaketjun alapäässä.  

 

Ulkomaalaistaustaiset kohteet olivat erityyppisiä. Yrityksen johto ja työntekijät ovat 

usein kotoisin Lähi-idästä (Egypti, Syyria, Israel, Jordania, Irak, Iran) ja kuuluivat sa-

maan klaaniin, heimoon tai sukuun. Toimintaa johtaa monesti jonkinlainen päämies, ra-

hat päätyvät ulkomaille ja työntekijät tekevät töitä ikään kuin sukusiteen eivätkä palkan 

takia. Suomessa on jonkinlainen talousvastaava, jonka tehtävänä on hoitaa raha-asioita. 

Joissakin tapauksissa yrityksen johto on ulkomaalaistaustainen, mutta työntekijät värvä-

tään esimerkiksi vastaanottokeskuksista.  

 

Verohallinnossa on tehty paljon havaintoja ulkomaalaisten omistamista toiminimistä
70

, 

jotka tekevät kovaa tulosta. Epäilynä on, että nämä toimivat muodollisesti pimeiden tu-

lojen vastaanottajina, mutta eivät käytännössä maksa veroja vaan toimivat vuodesta 

puoleentoista ennen kuin bulvaania vaihdetaan. Alihankintaketjuissa toiminimien käy-

töllä vältetään tilaajavastuulain asettamat velvoitteet. Ulkomaalaistaustaisissa yrityksis-

sä bulvaanien, kuten sukulaisten ja puolisoiden, käyttö on muutoinkin yleistä. Kiskon-

nantapainen työsyrjintä ei ole myöskään harvinaista.
71

  

 
Taulukko 5 Verotarkastusten tulokset siivousalan yrityksissä 2007-12 (Lähde: Verohallin-

non harmaan talouden selvitysyksikkö). 

 

Tarkastuksia, lkm 342  

Tarkastettuja yrityksiä, lkm 316 3,5 % kohdejoukosta 

Toiminnassa olleita yrityksiä, lkm 189 55,1 % tarkastetuista 

Harmaan talouden yrityksiä, lkm 118 37,3 % tarkastetuista 

Tarkastusten maksuunpanot, milj. euroa 20,3  

Ei toimenpiteitä (yrityksiä), lkm  86 27,2 % tarkastetuista 

Yrityksiä, joilla pimeitä työntekijöitä (yrityksiä), lkm 25 7,9 % tarkastetuista 

Pimeitä työntekijöitä, lkm 558  

Kirjanpito epäluotettava (yrityksiä), lkm 50 15,8 % tarkastetuista 

Kirjanpito puuttuu (yrityksiä), lkm 42 13,3 % tarkastetuista 

Kuittikauppa (yrityksiä), lkm 26 8,2 % tarkastetuista 

Kuittikaupan arvo, milj. euroa 15,8  

                                                 
69

 Siivousalan tarkastukset tehtiin vuosina 2007-12. 
70

 Liikkeen- ja ammatinharjoittajat. 
71

 Työntekijöiden annetaan ymmärtää, että tämä on Suomessa normaali käytäntö ja että täällä pitää ensin tehdä töitä 

esimerkiksi kolme kuukautta ilman palkkaa.  
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Tilanne kiinteistön hoidon toimialalla 
Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö laati vuonna 2015 

toimialaselvityksen, joka käsitteli kiinteistön hoidon ja maiseman hoidon toimialoja 

(Nace:t 811 ja 813).
72

 Näistä toimialoista oikeastaan vain kiinteistön hoidon toimiala 

(Nace 811) luetaan kiinteistöpalvelualaan. Kiinteistön hoidossa oli yhteensä 579 

verovelkaista yritystä syyskuussa 2014. Näistä 95 (16 %) oli poistunut tai poistettu 

ennakkoperintärekisteristä. Ennakkoperintärekisteristä poistettuihin yrityksiin oli 

kertynyt 39 prosenttia toimialan verovelkojen kokonaismäärästä (6 milj. euroa). 

 

Kiinteistön hoidon yrityksiä, joiden verovelat ylittivät 5 000 euroa, oli 230 syyskuussa 

2014. Näistä kolmasosa oli poistettu ennakkoperintärekisteristä. Pahasti verovelkaisia 

oli 35 yritystä. Pahasti verovelkaisilla yrityksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä 

tapauksia, joissa verovelkojen yhteissumma ylitti 35 000 euroa. Niihin oli kertynyt 60 

prosenttia kaikkien ennakkoperintärekisteristä poistettujen yritysten veroveloista. 

Ennakkoperintärekisterissä yhä olevien yritysten veroveloista pahasti verovelkaisten 

yritysten verovelat olivat 42 prosenttia. 

 
Taulukko 6 Ennakkoperintärekisterissä olleiden ja sieltä poistettujen Verovelkaisten 

yritysten määrä kiinteistönhoidossa syyskuussa 2014 verovelan määrän 

mukaan (Lähde: Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö). 
 

Verovelka, 

euroa 

Ennakko-

perintärekis-

terissä, yri-

tysten lkm 

Osuus 

yrityksistä, 

% 

Ei ennakko-

perintärekis- 

terissä, yri-

tysten lkm 

Osuus 

yrityksistä, 

% 

Alle 5 000 328 68 20 21 

5 000-14 999 102 21 34 36 

15 000-24 999 25 5 13 14 

25 000-34 999  11 2 10 11 

35 000- 18 4 17 18 

Yhteensä 484 100,0 94 100,0 

 

 

Taulukko 7 Ennakkoperintärekisterissä olleiden ja sieltä poistettujen verovelkaisten 

yritysten verovelat kiinteistönhoidossa syyskuussa 2014 verovelan suuruuden 

mukaan (Lähde: Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö). 
 

Verovelka, 

euroa 

Ennakko-

perintärekis-

terissä, yri-

tysten vero-

velka, 1000 

euroa 

Osuus yri-

tysten vero-

veloista, % 

Ei ennakko-

perintärekis- 

terissä, yri-

tysten vero-

velka, 1000 

euroa 

Osuus yri-

tysten vero-

veloista, % 

Alle 5 000 417 11 51 2 

5 000-14 999 932 25 334 14 

15 000-24 999 459 12 266 11 

25 000-34 999  314 9 294 12 

35 000- 1555 42 1417 60 

Yhteensä 3677 100,0 2362 100,0 
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 Verohallinto: Kiinteistö- ja maisemahoitopalvelualojen toimialaselvitys, Harmaan talouden selvitysyksikkö selvitys 

6/2015, Helsinki 2015. 
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Verotarkastusten tulokset 
Kiinteistön hoidon toimialalla tehdyistä verotarkastuksista ei ole saatavilla erillistä 

tilastoa, sillä tiedot on yhdistetty Verohallinnon raportissa yhdessä maiseman hoidon 

toimialan tietoihin. Näistä verotarkastuksista kuitenkin enemmän kuin puolet on 

suuntaunut kiinteistönhoidon toimialalle, sillä toimialan yritysten määrä on suurempi 

kuin maiseman hoidossa. Yhteensä kiinteistön hoidossa ja maiseman hoidossa tehtiin 

105 verotarkastusta vuosina 2010-14. Niistä harmaan talouden tarkastuksia oli 29, eli 

runsas neljännes. Osuus on hieman suurempi kuin verotarkastuksissa keskimäärin.
73

 

 

6.2 Muut viranomaistahot  
 

Poliisiviranomaiset 
Helsingin poliisilaitoksen asiantuntijahaastattelujen

74
 mukaan poliisilla on ollut kym-

meniä kiinteistöpalvelualaan liittyviä juttuja viime vuosien aikana. Painopiste on siivo-

uksessa. Kiinteistön hoidon toimialalla on ollut yksittäisiä juttuja. Juttuja on tullut sekä 

verottajalta että asiakkailta. Osa on lähtenyt liikkeelle muusta tutkinnasta (mm. lumen-

pudotukset). Helsingin poliisin mukaan kiinteistöpalvelualalla on esiintynyt pöytälaa-

tikkoyhtiöitä, joita käytetään vain laskutukseen. Myöskään kuittikauppa ei ole harvi-

naista kiinteistöpalveluja koskevissa jutuissa.  

 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen asiantuntijahaastattelujen
75

 mukaan etenkin ulkomai-

sen työvoiman käyttöön siivouksessa liittyy monia epäkohtia, kuten kiskonnantapaista 

työsyrjintää. Työntekijöillä teetetään ylipitkiä työpäiviä ja osa palkasta pidätetään suo-

raan vuokranmaksuun. Poliisin mukaan esimerkiksi vastaanottokeskusten ympärillä 

pyörii rekrytointiryhmiä, jotka tekevät työtarjouksia, hoitavat kuljetuksia ja kertovat 

Suomesta saatavissa etuuksista, kuten Kansaneläkelaitos KELAn tuista, joita yhteiskun-

nalta voi hakea ja avustavat tukien hakemisessa. 

 

Varsinaisia ihmiskauppajuttuja ei ole ollut tai ne muuttuvat kiskonnantapaiseksi työsyr-

jinnäksi esitutkinnassa tai viimeistään niiden mentyä syyteharkintaan.
76

 Ihmiskaupasta 

syyttämisen kynnys on poliisin asiantuntijahaastattelujen mukaan todella korkealla ja 

kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä selviää useimmiten sakoilla ja joskus ilman oikeu-

denkäyntiä. Kiinteistönhoidon toimialalla jutut ovat Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan 

lähinnä törkeitä petoksia tai luottamusaseman väärinkäytöstapauksia. Alipalkkausjuttuja 

ei ole ollut kiinteistönhoidossa.
77

  

 

Ulkomaalaistarkastus   
Ulkomaalaisvalvonta keskittyy työnteko-oikeuden ja työsuhteen vähimmäisehtojen 

valvontaan. Tarkastuksilla pyritään siihen, että Suomessa kaikilla työntekijöillä on 

kansallisuudesta tai etnisestä taustasta riippumatta lailliset työehdot, työajat ja palkat. 

Tarkastuksilla valvotaan sitä, että Suomeen lähetettyjen tai palkattujen ulkomaalaisten 

                                                 
73

 Tarkastuskohteista kymmenessä oli pimeitä (kirjanpidon ulkopuolisia) työntekijöitä. Kirjanpidon ulkopuolisia 

työntekijöitä löytyi yhteensä 107.  
74

 Lähde: Markku Hirvonen: Haastattelujen, kyselyjen ja viranomaistietojen perusteella saatu kuva kiinteistöpalvelualan 

harmaasta taloudesta, heinäkuu 2015. 
75

 Lähde: Markku Hirvonen: Haastattelujen, kyselyjen ja viranomaistietojen perusteella saatu kuva kiinteistöpalvelualan 

harmaasta taloudesta, heinäkuu 2015. 
76

 Ulkomaistaustaisten työsyrjintä ja ihmiskauppaepäilyjen tutkinta on poliisin kallista suurten tulkkikustannusten takia. 
77

 Kiinteistöhoitoalalla kysymys on usein isännöitsijöistä, jotka ovat ottaneet taloyhtiöiden valtuuksilla ja 

tilinkäyttöoikeuksilla lainaa taloyhtiön lukuun ja käyttäneet rahat itse. 
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työntekijöiden työsuhteissa noudatetaan Suomen lakeja. Valvontaan vaikeuttaa 

kuitenkin ulkomaalaistarkastajien pieni määrä Suomessa työskentelevään 

ulkomaalaistaustaisten työvoimaan ja havaittuihin ongelmiin nähden.  

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan kiinteistöpalvelualalla on paljon puutteita 

työsuhteen vähimmäisehtojen ja ulkomaalaisen työvoiman käyttöön liittyvien 

velvollisuuksien noudattamisessa. Alalla tehtiin vuonna 2014 yhteensä 94 tarkastusta. 

Kohteina oli noin 70 eri työpaikkaa. Kiinteistöpalvelualalla valvontakohteet valittiin 

etupäässä pienistä ja keskisuurista alihankintayrityksistä, koska valvontakokemuksen 

mukaan työlainsäädännön tuntemus on kaikkein heikointa juuri tässä kohderyhmässä. 

Tämän ohella on käytetty vihjetietovalvontaa.  

 

Tarkastustulokset osoittivat, että työsuhteen kaikki vähimmäisehdot olivat vuonna 2014 

kunnossa vain joka kolmannessa tarkastuskohteessa. Tilanne on heikentynyt vuodesta 

2013, jolloin asiat olivat kunnossa lähes 50 prosentissa tarkastuskohteita. Siivousalalla 

varsinkin alipalkkaustapaukset ovat lisääntyneet,
78

 kun aikaisempina vuosina palkkausta 

koskevat ongelmat liittyivät lähinnä palkan lisiin. Alipalkkauksella tarkoitetaan 

tilanteita, joissa työnantaja maksaa työntekijälle yleissitovan työehtosopimuksen 

vähimmäistason alittavaa peruspalkkaa. 

 

Työaikakirjanpitoa (ml. vuosilomakirjanpitoa) on pidetty usein puutteellisesti tai sitä ei 

ole pidetty lainkaan. Mikäli sitä ei ole pidetty lainkaan, viranomaisten on ollut lähes 

mahdotonta arvioida peruspalkkauksen oikeellisuuden toteutumista, etenkin kun sii-

vousalalla työskennellään pääsääntöisesti tuntipalkalla. Ulkomaalaisen työvoiman käyt-

töön liittyvien säännösten noudattamisen osalta hallintajärjestelmä oli kunnossa alle 40 

prosentissa tarkastuskohteita. Peräti joka kymmenennessä tarkastuksessa oli törmätty 

luvattomasti maassa oleviin työntekijöihin.  

 

Pimeät työntekijät ovat monesti henkilöitä, joilla oli ensimmäistä oleskelulupaa koskeva 

hakemus vireillä tai turvapaikanhakijoita, jotka olivat saaneet asiaansa kielteisen lain-

voimaisen päätöksen. Suomessa työskentelee henkilöitä myös jonkun toisen EU-maan 

myöntämällä oleskeluluvalla, vaikka tämä ei sellaisenaan oikeuta työntekoon meillä. 

Yleensä kyse on ollut Espanjan tai Italian oleskeluluvilla työskentelevistä kolmannen 

maan kansalaisista. Siivousalan tarkastuksissa kohdattiin lisäksi työntekijöitä, joilla 

maassaolon edellytykset eivät täyttyneet lainkaan.  

 

Kiinteistöpalvelualalta tehtiin vuonna 2014 poliisille yhteensä yhdeksän esitutkintail-

moitusta
79

, kun kaikkien esitutkintailmoitusten määrä oli Etelä-Suomen aluehallintovi-

raston alueella 35. Siten neljäsosa kaikista rikosilmoituksista koski kiinteistöpalvelu-

alaa, vaikka toimialalle tehtyjen tarkastusten määrä (94 kpl) oli vain kahdeksasosa ul-

komaalaistarkastusten kokonaismäärästä (774 kpl). Hallinnollisia pakkokeinoja, eli kuu-

lemisia ja päätöksiä, käytettiin kiinteistöpalvelualalla viime vuonna 26 kertaa, joista vii-

si eteni velvoittavaan päätökseen saakka. 

 

 

 

                                                 
78

 Näihin liittyvät myös tapaukset, joissa työntekijälle maksetaan harjoittelijan palkkaa koko työsuhteen ajalta. 
79

 Rikosilmoitusten nimikkeitä olivat työnantajan ulkomaalaisrikkomus (5 kpl), ulkomaalaisrikkomus (5kpl), luvatto-

man ulkomaisen työvoiman käyttö (5 kpl), työaikasuojelurikos (1 kpl), työsyrjintä (2 kpl) ja kiskonnantapainen työsyr-

jintä (2 kpl).  
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Taulukko 8   Ulkomaalaisen työvoiman käytön ja työsuhteiden vähimmäisehtojen 

valvontatulokset vuonna 2014 (Lähde: Etelä-Suomen aluehallintovirasto). 
   

Työelämän pelisääntöjen valvonta / 

Harmaa talous / Ulkomaalainen 

työvoima 

Kunnossa, pro-

senttia valvon-

takohteista 

Työsuhteen vähimmäisehdot: 32 % 

1. Työaikakirjanpito 54 % 

2. Työvuoroluettelo 90 % 

3. Palkkalaskelma 98 % 

4. Yleissitova TES (palkkaus) 60 % 

5. Vuosilomakirjanpito 51 % 

Ulkomaalainen työvoima: 39 % 

1. Tietojen säilytys 42 % 

2. Työnteko-oikeus 90 % 

3. Yleissitova TES (palkkaus) 60 % 

4. Palkkalaskelma 98 % 

5. Edustajan nimeäminen 75 % 

 

Tilaajavastuutarkastus 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki vuonna 2014 palvelualoille yhteensä 249 tilaaja-

vastuutarkastusta. Suurimmassa osassa tarkastuksia oli havaittavissa tilaajavastuulain 

selvitysvelvollisuuteen liittyviä puutteita. Tarkastuksia suunnattiin pääasiassa kiinteis-

töpalvelualalle sekä majoitus- ja ravitsemistoimintaan. Laiminlyöntimaksuprosessi on 

aloitettu 52 tarkastuksesta. Laiminlyöntimaksuun johtaneita prosesseja oli vuoden 2015 

kesäkuussa 33 kappaletta
80

 ja laiminlyöntimaksu on päätetty jättää määräämättä neljässä 

tapauksessa. Loput prosesseista ovat kesken.  

                                                 
80

 Määrätyistä 33 laiminlyöntimaksusta 14 on annettu kiinteistönhuollossa toimiville yrityksille. 
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Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Kiinteistöpalveluilla tarkoitetaan kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon sekä kiinteistöissä 

oleviin toimitiloihin ja niiden käyttäjiin kohdistuvia palveluja. Kiinteistöjen hoito- ja 

ylläpitopalveluja ovat muun muassa tekniset palvelut, kiinteistöhuolto, puhdistus- ja 

siivouspalvelut ja ulkoaluiden hoito. Toimitila- ja käyttäjäpalveluja ovat esimerkiksi 

aula- ja vahtimestaripalvelut. 

 

Kiinteistöpalvelualan yritystoiminta 
Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan 

vuonna 2013 noin 8 500 kiinteistöpalvelualan yritystä ja 9 200 toimipaikkaa, joiden 

päätoimialoja ovat toimialaluokituksen mukaan siivouspalvelu, kiinteistönhoito ja 

kiinteistöjen isännöinti. Yritysten liikevaihto oli noin 3,4 miljardia ja työllisyys 

kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna vajaat 59 000 henkilöä. 

 

Kiinteistöpalvelualan yrityskenttä on korostetun mikroyritysvaltaista. Pää- ja 

sivutoimiset yksinyrittäjät muodostivat esimerkiksi siivousalalla 57 prosenttia 

yrityskannasta, mutta ne työllistivät vain viisi prosenttia yritysten työllisyydestä. 

Työllisyydellä ja liikevaihdolla mitattuna kiinteistöpalveluala on keskittynyt harvoihin 

keskisuuriin ja suuriin yrityksiin 

 

Mikroyritysvaltaisuus ja markkinaturbulenssi ovat lisänneet yrityskannan vaihtuvuutta. 

Vaihtuvuudella kuvataan yleensä yritystoiminnan uusiutumiskykyä, mutta esimerkiksi 

siivousalalla kysymys on usein matalasta yritystoiminnan aloittamis- ja 

lopettamiskynnyksestä sekä epäterveistä ilmiöistä, jotka liittyvät kertakäyttöyritysten 

hyväksikäyttöön harmaassa taloudessa.  

 

Harmaan talouden painopistealueet  
Kiinteistötyönantajat ry:n kesällä 2015 tekemän jäsenyrityskyselyn mukaan noin 45 

prosenttia vastanneista totesi, että harmaan talouden aiheuttamat kilpailuhaitat ovat 

kiiinteistöpalvelualalla vähintään kohtalaisia. Merkittävinä niitä pitää vajaa viidennes 

vastaajista. Epäterve kilpailu ilmenee etupäässä ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden 

alipalkkauksena ja pimeän työvoiman käyttönä. 

 

Yrityskyselyjen mukaan harmaa talous on kaikkein yleisintä rakennussiivouksessa 

(rakennusaikainen siivous ja loppusiivous) ja yksityisten kotitalouksien siivouksessa ja 

muissa kotitaloustöissä. Seuraavaksi yleisintä se on taloyhtiöiden siivouksessa ja muissa 

kiinteistöpalveluissa, ulkoalueiden hoidossa ja kunnossapidossa ja eri toimialoja 

edustavien loppukäyttäjäyritysten siivouksessa. 

 

Harmaa talous pienentynyt? 
Lähes 50 prosenttia kyselyihin vastanneista yrityksistä kuitenkin ilmoitti, että harmaa 

talous on vähentynyt ja vain runsas neljännes arvioi sen lisääntyneen 2010-luvulla. 

Tilanne on parantunut eniten julkisyhteisöjen ostopalveluissa ja rakennussiivouksessa. 

Kyselyissä korostettiin varsinkin tilaajavastuulain myönteistä vaikutusta toimialan 

harmaaseen talouteen. 
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Yrityskentän toimenpide-ehdotukset ja omavalvonta 
Rakennussiivouksessa myönteinen kehitys on tulosta rakennusalan harmaan talouden 

vastaisista toimenpiteistä. Pääosa yrityksistä kannattikin sitä, että rakennusalan käytössä 

olevat harmaan talouden torjuntakeinot, kuten veronumeromenettely ja palvelunostajan 

ilmoitusvelvollisuus palvelua suorittavista henkilöistä ja yrityksistä, voitaisiin säätää 

pakollisiksi koko kiinteistöpalvelualalle. 

 

Jo nykyisin Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityksiltä on edellytetty, että työntekijöillä 

on kuvalliset, veronumerolla varustetut henkilökortit. Jäsenyritysten ja heidän 

alihankkijoidensa on oltava myös Tilaajavastuu.fi –palvelun Luotettavat kumppani –

ohjelmassa. Ongelmana on, että järjestäytymättömät pienyritykset eivät ole tämän 

vapaaehtoisen järjestelyn piirissä.       

 

Luottamushenkilöiden näkemykset 
Kiinteistöpalvelualojen työntekijöitä edustavan Palvelualojen Ammattiliitto PAM:in ja 

liiton luottamushenkilöiden näkemykset toimialan harmaan talouden painopistealueista 

(kotitaloussiivous ja rakennussiivous) ja ilmenemismuodoista (ulkomaisten työntekijöi-

den alipalkkaus ja pimeän työvoiman käyttö) ovat yhteneviä työnantajia edustavan 

Kiinteistötyönantajat ry:n ja sen jäsenyritysten kanssa.  

 

PAM:in luottamushenkilöitä koskeva kysely tosin osoitti, että työntekijäpuoli näkee on-

gelmat astetta vakavampana esimerkiksi alipalkkauksen osalta kuin toimialan yritykset 

keskimäärin. Luottamushenkilöt korostivat alan yrityksiä enemmän myös omistajayrit-

täjien peitellyn osingonjaon, muu yrityksen varojen ja omaisuuden yksityiskäytön mer-

kitystä harmaan talouden ilmenemismuotona 

 

Työtekijät ja työnantajat yhtä mieltä toimenpiteistä 
Luottamushenkilöt korostivat samalla tavoin tilaajavastuulain merkitystä harmaan ta-

louden torjunnassa kuin alan työnantajayritykset. Luottamushenkilöt ja PAM järjestönä 

puoltavat myös veronumeromenettelyn käyttöönoton sekä palvelunostajan Verohallin-

nolle suunnatun ilmoitusvelvollisuuden laajentamista kiinteistöpalvelualojen työnteki-

jöihin ja palveluja tarjoaviin yrityksiin.  

 

Kiinteistötyönantajat ry ja PAM ry suhtautuvat liittoina myönteisesti myös tilaajavas-

tuulain kokonaisuudistukseen ja siihen, että päämääränä on todellinen tilaajavastuu. 

PAM korostaa etenkin sopimuksenaikaista vastuuta alihankkijoista ja vuokratyötekijöis-

tä sekä vastuun laajentamista määrättyihin toimitila- ja käyttäjäpalveluihin ja itsenäisillä 

ammatinharjoittajilla teetettäviin töihin. 

 

Alipalkkaus kriminalisoitava? 
Molemmat liitot ovat kiinnittäneet huomiota työntekijöiden alipalkkaukseen, millä on 

yhtymäkohtia työperäiseen ihmiskauppaan ja muuhun työntekijöiden hyväksikäyttöön. 

PAM on ehdottanut, että lainsäädäntöä olisi täydennettävä palkkarikoksen käsitteellä, 

millä voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta. Kiinteistötyönantajat ry on ehdottanut lakiin 

liiketoimintakiellosta säännöstä törkeästä kiskonnasta. 

 

Asian on ajankohtaistunut, kun Suomeen on suuntautunut aiempaa suurempi 

turvapaikan hakijoiden virta. Vaarana on, että ihmissalakuljettajille velkaantuneet 

turvapaikan hakijat ja oleskeluluvan saaneet henkilöt pakotetaan maksamaan velkojaan 
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alipalkatuilta töillä. Muutoinkin poliisilla on ollut havaintoja vastaanottokeskusten 

ympärillä olevista rekrytointiryhmistä.  

 

Taloyhtiöissä vähän kokemuksia harmaasta taloudesta 
Loppukäyttäjiä edustavat kymmenet tuhannet taloyhtiöt (asunto- ja kiinteistöyhtiöt, 

yms.), jotka voivat olla monelle kiinteistöpalvelualan yritykselle tärkeä asiakastoimiala, 

sillä noin 70-75 prosenttia taloyhtiöistä ostaa tarvitsemansa siivouksen, 

kiinteistönhoidon, pihan ja ulkotilojen hoidon sekä teknisten järjestelmien ylläpidon ja 

hoidon palvelut ulkopuolisilta yrityksiltä.  

 

Taloyhtiöiden edustajilla on ollut Kiinteistöliitto ry:n kyselyjen mukaan kuitenkin vähän 

omia kokemuksia harmaasta taloudesta, mutta yleisellä tasolla he ovat samaa mieltä 

harmaan talouden pääasiallisista ilmenemismuodoista (ulkomaisen työvoiman 

alipalkkaus ja pimeän työvoiman käyttö) kuin kiinteistöpalvelualan yritykset ja 

työtekijäjärjestö PAM:n edustajat.  

 

Myös taloyhtiöiden edustajista suuri enemmistö piti tilaajavastuulakia tärkeänä harmaan 

talouden torjunnassa. Edelleen 70-80 prosenttia heistä kannatti veronumeromenettelyn 

sekä palvelunostajan ilmoitusvelvollisuuden laajentamista kiinteistöpalveluihin koskien 

palvelua suorittavia yrityksiä ja niiden työntekijöitä, joten näillä uudistuksilla on vankka 

kannatus kaikkien sidosryhmien keskuudessa.  

 

Verovelat ja harmaa talous 
Verohallinnon tilastot kertovat, että yritysten verovelat ovat kasvusuunnassa. Elinkeino-

toiminnan verovelkoja oli esimerkiksi vuoden 2013 lopun tietojen mukaan miltei kolme 

miljardia euroa. Verovelat ovat kasvaneet etenkin rakentamisen sekä majoitus- ja ravit-

semisen toimialoilla. Myös ulkomaisten verovelkaisten yritysten suhteellinen osuus on 

kasvanut reippaasti. 

 

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön laatiman raportin mukaan yli neljän-

nes siivousalan yrityksistä oli verovelkaisia loppuvuonna 2012. Verovelkojen määrä oli 

viivästysseuraamukset mukaan lukien 76 miljoonaa euroa, mikä oli noin 3-4 prosenttia 

toimialan yritysten liikevaihdosta tuolloin. Verovelkaisista tosin 56 prosenttia oli lopet-

tanut toimintansa. 

 

Verovelka liittyy harmaaseen talouteen silloin, kun verovelvollisen tarkoituksena on ol-

lut välttää yhteiskunnallisia velvoitteita ja verojen maksua muun syyn kuin tavanomai-

sen maksukyvyttömyyden takia. Siksi harmaan talouden tarkastusten osuus kaikista ve-

rovelkaisten yritysten tarkastuksista on suuri. Ongelmana on erityisesti kertakäyttöyri-

tysten hyväksikäyttö harmaassa taloudessa. 

 

Pääosassa siivousalan yrityksiä verovelat ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. Tämä kos-

kee etenkin toiminnassa olevia yrityksiä ja muutoinkin toimintaansa jatkavat yritykset 

pyrkivät suorittamaan verovelkansa jollakin aikavälillä. Verohallinnon selvitysten mu-

kaan kaikista yrityksistä keskimäärin runsas kolmannes on maksanut verovelkansa puo-

lentoista vuoden aikajänteellä. 

 

Julkiseen verovelkarekisteriin joutuu 10 000 euron järjestämättömillä veroveloilla. Ra-

hamääräisen rajan alentaminen ei välttämättä paranna verovelkojen maksua pienyrityk-

sissä, joissa on väliaikaisia rahoitusongelmia asiakkaiden maksuviivästymien ja käyttö-
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pääoman puutteen vuoksi. Sen sijaan käyttöön voisi ottaa euromääräisen rajan, jonka 

ylitettyä yritykselle olisi laadittava maksusuunnitelma.
81

 

 

Ulkomaistarkastuksiin lisää voimavaroja 
Verohallinnon, poliisin ja aluehallintoviraston ulkomaalaistarkastajien mukaan melko 

suuri osuus ongelmayrityksistä on ulkomaalaistaustaisia. Erityisesti alipalkkausta 

koskevat tapaukset ovat lisääntyneet siivousalalla nopeasti 2010-luvulla. Pimeät 

työntekijät ovat usein henkilöitä, joilla on oleskelulupaa koskeva hakemus vireilla tai he 

ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. 

 

Etelä-Suomen aluehallinnon ulkomaalaistarkastusten mukaan ulkomaalaisen työvoiman 

käyttöön liittyvien säännösten noudattamisen osalta hallintajärjestelmä oli kunnossa 

vain alle 40 prosentissa tarkastuskohteita. Viranomaisten mahdollisuudet valvoa 

tilannetta ovat kuitenkin rajalliset, mistä syystä ulkomaalaistarkastajien määrän 

riittävyyttä olisi syytä lisätä. 

 

Kotitalousvähennys remonttiin 
Kiinteistöpalvelualan harmaan talouden kyselyistä ilmeni, että kiinteistöpalvelualan 

piilotalous on merkittävää kotitalouksien siivouksessa. Kyselytuloksista välittyy käsitys 

siitä, että kotitalousvähennysjärjestelmä on suitsinut yksityistalouksien piilotaloutta 

muttei poistanut sitä. Siten verovähennysjärjestelmää tulisi kehittää, mistä hyötyisivät 

palvelujen ostajat, tuottajat ja Verohallinto.   

 

Verovähennysjärjestelmän ongelmana on se, että eläkeläiset ja muut pienituloiset kotita-

loudet eivät pysty käyttämään täysimääräisesti sen tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi 

puutteena on ollut hoivapalvelujen pieni osuus kotitalousvähennyksen määrästä, vaikka 

palveluille on paljon piilevää kysyntää lapsiperheissä ja vanhustalouksissa, jotka eivät 

pääse sosiaalikeskusten palvelujen piiriin.  

 

Kotitalousvähennyksen painopistettä kannattaisi siirtää enemmän kotitalous-, hoiva- ja 

hoitotyön puolelle, missä tuen yhteiskunnalliset myönteiset ulkoisvaikutukset ovat 

kaikkein suurimmat. Tärkeintä olisi palauttaa vuotuisen verovähennyksen enimmäis-

määrä tai työkorvausosuus kotitalous-, hoiva- ja hoitotöissä takaisin ennen vuotta 2012 

vallinnutta 60 prosentin tasoa.  

 

Samalla voitaisiin ottaa käyttöön Ruotsin mallin mukainen laskutusjärjestelmä, jossa 

palveluntuottaja hakee verovähennyksen verohallinnolta palvelunostajan puolesta. Uu-

distus helpottaisi palvelujen ostamista, tehostaisi verohallinnon toimintaa ja parantaisi 

viranomaisvalvontaa. Järjestelmässä tiedot liikkuisivat palveluntuottajan, verohallinnon 

ja palvelunostajan välillä sähköisesti. 

 

Koska kaikkea ei voida tukea nykyisessä haasteellisessa valtiontaloudellisessa tilantees-

sa, kotitalousvähennyksen parannukset kotitalous- hoito- ja hoivatöissä voitaisiin rahoit-

taa siten, että verovähennys kohdistetaan toistaiseksi vain verovelvollisen vakituisessa 

asunnossa tehtävään työhön. Samalla vähennetään ulkomaille sijaitseviin kohteisiin va-

luvan verovähennyksen määrää.  

                                                 
81

 Euromääräinen verovelkojen raja, kuten esimerkiksi 5 000 euroa, toimisi keltaisena valona pakollisen 

maksusuunnitelman tekemiseksi. Verohallinto voisi informoida asiasta verovelkaista yritystä esimerkiksi verotilillä eikä 

pelkästään verotilihuomautuksena.  
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Viranomaisille laskutusmalli tarjoaisi mahdollisuuden järjestelmän massavalvontana ta-

pahtuvaan etukäteisseurantaan, sillä nykyjärjestelmään sisältyy paljon väärinkäytös-

mahdollisuuksia.
82

 Tiedot kotitalousvähennyksestä monipuolistuisivat samalla, kun pal-

velunostajista ja -tuottajista voitaisiin tuottaa entistä ajantasaisempia tilastoja viran-

omaisten ja muiden eri käyttäjien tarpeisiin. 

 

Julkisia hankintoja koskevat ehdotukset  
Valtio- ja etenkin kuntaorganisaatiot ovat kiinteistöpalvelualan yrityksille tärkeä 

asiakassegmentti, minkä lisäksi kunta-alalla on suuria liiketoiminnan kasvun 

mahdollisuuksia. Harmaan talouden kyselyt ja haastattelut osoittavat, että tilanne on 

kohentunut julkisissa hankinnoissa, joskin hankintalaki tarjoaa suhteellisen rajoitetusti 

välineitä piilotalouden torjuntaa.  

 

Hankintalakiuudistus voi heikentää tilannetta, sillä entistä suurempi osa julkisyhteisöjen 

tavara- ja palveluostoista putoaa hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, kun 

kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähemmäksi EU:n kynnysarvoja. Myös 

hankintalakiin sisältyvät sinänsä myönteiset pk-yritysten osallistusmahdollisuuksia 

lisäävät uudistukset voivat lisätä haasteita.
83

   

 

Harmaan talouden torjuntaa voitaisiin tehostaa siten, että hankintayksiköt velvoitettai-

siin tekemään kaikista hankintasäännösten alaisista, eli kansalliset kynnysarvot ylittävis-

tä hankintapäätöksistään neljännesvuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, minkä lisäksi Ve-

rohallinto voisi informoida havaitsemistaan tarjoajien (toimittajien) laiminlyönneistä 

hankintailmoituksen tehnyttä hankintayksikköä.  

 

Edellä mainittu ehdotus vaatisi kuitenkin muutoksia Verohallinnon tietojen julkisuutta 

ja salassapitoa koskeviin säännöksiin. Toisaalta hankintayksiköt voisivat parantaa tilan-

netta hankintatapoja muuttamalla myös ilman säädösmuutoksia. Julkisia hankintoja on 

moitittu usein esimerkiksi siitä, että toimittajat on valittu halvimmin hinnan perusteella. 

Tämä koskee myös kiinteistöpalveluja, kuten siivousta.  

 

Tämä on voinut johtaa siihen, että tarjouskilpailun on voittanut palveluntoimittaja, joka 

on veikannut parhaiten halvimman hinnan.
84

 Alhainen hinta johtaa helposti siihen, että 

varsinkin pienet yritykset voivat joutua vaikeuksiin. Yritykset keskittyvät selviytymi-

seen, eivätkä pysty kehittämään toimintaansa tai hoitamaan yhteiskunnallisia velvoittei-

taan kuten maksamaan veroja tai sosiaalivakuutusmaksuja. 

 

                                                 
82

 Sähköinen laskutusmalli seurantajärjestelmineen nostaisi Verohallinnon tuottavuutta tässä asiassa ja tukisi samalla 

hallitusohjelmatavoitteita julkisen hallinnon digitalisoinnin osalta. 
83

 Hankintalain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnössä kannustetaan hankintayksiköitä jakamaan 

julkiset hankinnat osiin, jotta pk-yritykset voisivat osallistua tarjouskilpailuihin entistä paremmin. Työryhmän 

esityksessä on myös rajoitettu tarjoajan  soveltuvuutta koskevan vähimmäisliikevaihtorajan asettamista sekä 

yksinkertaistettu hankintamenettelyyn tarjoajille ja ehdokkaille syntyviä selvitystoimenpiteitä. 
84

 Uuden hankintalain myötä tapahtuvan systematiikan muutoksen myötä halvin hinta ei ole enää tarjouksen valintape-

ruste, vaan valintaperusteena on aina kokonaistaloudellinen edullisuus. Sen perusteeksi on tosin mahdollista valita hal-

vin hinta, kustannuksiltaan edullisin ratkaisu tai paras hinta-laatusuhde. Näistä jälkimmäinen vastaan vuonna 2007 

voimaan tulleen hankintalain määritelmää kokonaistaloudellisesta edullisuudesta. Kustannuksiltaan edullisimmalla 

ratkaisulla tarkoitetaan muutakin kuin suoraa hankintahintaa (mm. elinkaarikustannuksia). Kansalliseen hankintalakiin 

voisi lisätä säännöksen, että käytettäessä halvinta hintaa kokonaistaloudellisuuden perusteena olisi aina varmistettava 

hankinnan riittävä laatu hankinnan kohteesta riippumatta.     
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Asiaa voisi parantaa julkisissa hankinnoissa siten, että hinta olisi asetettu ja palvelun-

tuottajat kilpailutettaisiin laadullisilla tekijöillä, mikä antaisi pk-yrityksille paremmat 

mahdollisuudet kilpailla valtio- ja kuntaorganisaatioiden kiinteistöpalveluista. Laadulli-

sia kilpailutekijöitä ovat asiakaslähtöisyys ja joustavuus, työntekijöiden vähäinen vaih-

tuvuus sekä uudet toimintatavat.  

 

Hankintayksiköiden kannattaa panostaa nykyistä enemmän tarjouspyyntöjen laadin-

taan. Heikosti laaditut tarjouspyynnöt johtavat helposti siihen, että alin hinta voi jäädä 

ainoaksi yhteismitalliseksi vertailutekijäksi tarjoajien kesken. Monimutkaisissa ja 

osaamista vaativissa kiinteistö- ja toimitilapalvelluissa voisi käyttää entistä enemmän 

kaksivaiheista kilpailullista neuvottelumenettelyä. 

 

   

  _______________________________________________ 
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Kuvio 1 Kiinteistöpalvelualan toimialat / suoritealat, joissa harmaan talouden osuus on 

suuri tai melko suuri alan yritys- ja luottamushenkilökyselyjen mukaan 2015 

(Lähde: Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityskyselyt 2015 ja PAM ry:n luotta-

mushenkilökyselyt 2015). 
 

 
 

 
Kuvio 2 Harmaan talouden ilmenemismuodot kiinteistöpalvelualalla, joiden merkitys 

suuri tai melko suuri alan yritys-, luottamushenkilö- ja taloyhtiökyselyjen mu-

kaan 2015 (Lähde: Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityskyselyt 2015, PAM 

ry:n luottamushenkilökyselyt 2015 ja Kiinteistöliitto ry:n taloyhtiökyselyt). 
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Kuvio 3 Näkemykset kiinteistöpalvelualalla harmaan talouden toteutuneesta kasvusta 

vuosina 2011-15 ja ennakoidusta kasvusta 2016-20 alan yritys-, luottamushen-

kilö- ja taloyhtiökyselyjen mukaan 2015 (Lähde: Kiinteistötyönantajat ry:n jä-

senyrityskyselyt 2015, PAM ry:n luottamushenkilökyselyt 2015 ja Kiinteistöliitto 

ry:n taloyhtiökyselyt). 
 

 
 

 
Kuvio 4 Viranomaistahot, joiden merkitys on suuri tai melko suuri kiinteistöpalvelualan 

harmaan talouden torjunnassa alan yritys- ja luottamushenkilökyselyjen mu-

kaan 2015 (Lähde: Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityskyselyt 2015 ja PAM 

ry:n luottamushenkilökyselyt 2015). 
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Kuvio 5 Nykyisin voimassa olevat säädökset, joiden merkitys on suuri tai melko suuri 

kiinteistöpalvelualan harmaan talouden torjunnassa alan yritys-, luottamushen-

kilö- ja taloyhtiökyselyjen mukaan 2015 (Lähde: Kiinteistötyönantajat ry:n jä-

senyrityskyselyt 2015, PAM ry:n luottamushenkilökyselyt 2015 ja Kiinteistöliitto 

ry:n taloyhtiökyselyt). 
 

 
 

 
Kuvio 6 Uudet kiinteistöpalvelualalla sovellettavat säädökset, joiden merkitys voisi olla 

suuri tai melko suuri harmaan talouden torjunnassa alan yritys-, luottamushen-

kilö- ja taloyhtiökyselyjen mukaan 2015 (Lähde: Kiinteistötyönantajat ry:n jä-

senyrityskyselyt 2015, PAM ry:n luottamushenkilökyselyt 2015 ja Kiinteistöliitto 

ry:n taloyhtiökyselyt). 
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Liite 1: Harmaan talouden määritelmiä 
 

Verohallinnon mukaan harmaalla taloudella tarkoitetaan organisaation sellaista toimin-

taa, josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, lakisääteisten elä-

ke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen taikka tullin perimien maksujen suorit-

tamisen välttämiseksi tai perusteettoman palautuksen saamiseksi. Määritelmä sisältyy 

lakiin harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010). Sen avulla on pyritty tarkenta-

maan selvitysyksikön toimivaltuuksia ja tiedonsaantimahdollisuuksia, mutta se koskee 

lähinnä vain yritystoimintaan liittyvää piilotaloutta. 

 

Piilotaloutta ei esiinny kuitenkaan vain yritysten tai yhteisöjen välisessä liiketoiminnas-

sa. Pienimuotoista harmaata taloutta on esiintynyt myös yksityishenkilöiden toiminnas-

sa. Esimerkiksi kuutamourakointi on ollut laajaa yksityishenkilöiden omistusasuntojen 

ja vapaa-ajan uudisrakentamisessa ja korjauksissa sekä kotitaloustöissä. Harmaan talou-

den pyörittäminen on helppoa yksityishenkilöiden teettämissä töissä, sillä yksityishenki-

löt eivät ole toiminnastaan kirjapito- ja arvonlisäverovelvollisia eivätkä tarvitse pää-

sääntöisesti kulukuitteja omiin verovähennyksiinsä. 

 

Harmaa talous kansantalouden tilipidossa 
Kansantaloudessa harmaalla taloudella tarkoitetaan tuotannollista toimintaa, joka ei ole 

mukana kansantalouden tilinpidossa ja jää pois bkt-laskelmista. EU:ssa komissio on 

kiinnostunut siitä, että harmaa talous saadaan mahdollisimman kattavasti ja tyhjentäväs-

ti bkt-laskelmiin. Bkt (bktl) on EU:ssa budjetin pohja, yksi jäsenmaksujen maksuperus-

teista ja tärkeä tukiaisten maksuperuste. Jos jonkun valtion harmaa talous ei olisi katta-

vasti bkt-laskelmissa ja ”varjobkt” olisi tilastollista suurempaa, voisi tämä valtio saada 

siitä ansiotonta hyötyä esimerkiksi tukiaisten muodossa. 

 

Kansantalouden tilinpidon lähtökohtina ovat Yhdistyneet Kansakunnat YK:n ja EU:n 

kansantalouden tilinpitojärjestelmien käsikirjat: SNA 2008 (System of National Ac-

counts) ja ESA 2010 (European System of National Accounts), joiden mukaan kaikki 

laillinen tuotannollinen toiminta tulisi sisällyttää kansantalouden tilinpitoon. Harmaasta 

taloudesta (concealed production, underground economy) on kyse hyödykkeiden tuo-

tannosta, joka on sinänsä laillista, mutta toiminta halutaan salata viranomaisilta tai sen 

laajuus ilmoitetaan tarkoituksella väärin, koska 

 

a. halutaan välttää tuloverojen, arvonlisäveron tai muiden verojen maksua 

b. laiminlyödään sosiaalivakuuttaminen (eläkevakuuttaminen jne.) 

c. ei haluta maksaa työehtosopimusten mukaisia minimipalkkoja eikä noudattaa 

d. työaikaa tai työturvallisuutta ja työterveyshuoltoa koskevia säännöksiä. 

e. ei suoriteta muita yhteiskunnallisia velvoitteita, taikka ilmoitetaan toiminnan laajuus 

muusta syystä väärin. 

 

Käytännössä pimeät ja epäviralliset palkat tai yrittäjätulot vaikuttavat Bkt:n muodostuk-

seen, käytettävissä olevaan tuloon, yksityiseen kulutuksen ja säästämiseen. Jos kaikki 

piilotalous saataisiin tyhjentävästi kansantalouden tilipitoon, olisivat palkat ja yrittäjätu-

lot sekä kulutusmenot suuremmat. Asiantuntijoiden mukaan tuotannontekijäkorvaukset 

(palkat, sosiaalivakuutusmaksut, yms.) aliarvioituvat kulutusmenoja enemmän. Siitä 

seuraa, että käytettävissä olevien tulojen ja kulutusmenojen erotuksesta saatu säästämi-

nen voisi olla todellisuudessa suurempaa.  
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Kuittikauppa sekä epävirallisen palkat ja luontoisetuudet vääristävät kansantalouden 

tuotantotileillä myös välituotekäytön ja arvonlisäyksen (tuotannon) välistä suhdetta, 

koska osa tuotantoon tarkoitetuista välituotteista käytetään lopputuotteiksi yksityisessä 

kulutuksessa. Ulkomaankaupassa piilotalous vääristää vaihtotasetta ja sitä kautta kan-

santalouden pääomanmuodostusta. Tuontiin voi sisältyä esimerkiksi ylisuurta laskutus-

ta, jolloin kyseessä voi olla kotimaisten voittojen siirto konsernin ulkomaiselle yksiköl-

le. Viennin alihinnoittelu johtaa samaan lopputulokseen. 

 

Harmaasta taloudesta on käsitteenä erotettava laiton talous tai musta talous, jolla tarkoi-

tetaan jo lähtökohdiltaan rikollisen toiminnan tuloksen syntynyttä taloudellista lisäar-

voa. Myös tuotannollinen laiton talous on sisällytettävä kansantalouden tilipitoon mah-

dollisuuksien mukaan. Esimerkkejä ovat huumausaineiden ja dopingaineiden laiton 

kauppa, luvaton taksitoiminta, lääkärin ammatin harjoittaminen tai tällä hetkellä ajan-

kohtainen pakolaisten ihmissalakuljetus, jonka tuottojen arvioidaan nousevan Euroopan 

tasolla miljardeihin euroihin.  

 
Kuvio 1 Virallinen ja epävirallinen toiminta kansantaloudessa (Lähde: Suunnittelu- ja 

tutkimuspalvelut Pekka Lith) 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KANSANTALOUDEN TOIMINTA 

Virallinen eli rekisteröity 

toiminta 

Epävirallinen eli rekis-

teröimätön toiminta 

Harmaa tuotanto (laillis-

ten tavaroiden ja palve-

lujen kuititon tuotanto, 

väärin ilmoitettu tuotan-

to, epäviralliset palkat ja 

luontoisetuudet)  

  

Laiton toiminta (var-

kaudet, kiristys, mur-

hat, jne. toiminta, joka 

ei perustu osapuolten 

keskinäiseen suostu-

mukseen). 

  

Laiton tavaroiden ja pal-

velujen tuotanto  

 

Laillinen toiminta 

(kotitaloustyöt, lasten 

kasvatus jne.) 

Ei-tuotannollinen 

toiminta 

Laillisten tavaroiden ja 

palvelujen luvaton tuo-

tanto (laiton taksitoimin-

ta ja lääkäripalvelu jne.) 

   

Kriminalisoitujen tava-

roiden ja palvelujen 

tuotanto (huumausaine-

kauppa, paritus, jne.) 
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Tavanomainen harmaa talous ja kova rikollisuus näyttävät kytkeytyvän toisiinsa entistä 

tiukemmin. Ihmissalakuljetus, huumekauppa tai tuoteväärennösten salakuljetus edellyt-

tää viranomaisten mukaan tehokasta koti- ja ulkomaista organisaatiota sekä toiminnassa 

käytettäviä peiteyrityksiä. Sinänsä laillinen liiketoiminta, kuten harmaa rakennustoimin-

ta, ravintolan pyörittäminen tai kiinteistökauppa voivat olla tapoja kätkeä ja pestä rikol-

lista alkuperää olevaa rahaa. Harmaan talouden (talousrikosten) avulla on mahdollista 

kerätä varoja jopa terrorijärjestöjen toimintaan. 

 

Kansantalouden tilinpidossa tuotannollisen laittoman talouden piiriin ei kuitenkaan lueta 

muun muassa varkauksia ja kiristystä, koska ne eivät ole arvonlisäystä luovaa toimintaa, 

vaan ne ovat lähinnä kotitalouksien sisäisiä tulonsiirtoja. Ylipäätään tuotannollista toi-

mintaa ei ole sellainen toiminta, joka ei perustu osapuolten (ostaja, hyödykkeet tuottaja, 

myyjä) vapaaehtoisuuteen tai keskinäiseen sopimukseen (mutual agreement). Tästä seu-

raa esimerkiksi se, että tavaran varastaminen ei ole tuotannollista toimintaa, mutta varas-

tetun tavaran jälleenmyynti voi sitä olla.   

 

Fiskaalinen harmaa talous 
Fiskaalisessa merkityksessä käytetty harmaan talouden käsite mittaa verotuksen ulko-

puolelle jätettyjen veronalaisten tulojen määrä ja se on kansantaloudellista käsitettä osit-

tain laajempi, osittain suppeampi. Suomessa on yleisesti käytetty vuonna 1994 muisti-

onsa jättäneen valtiovarainministeriön asettaman harmaan talouden selvitystyöryhmän 

määritelmää, jonka mukaan harmaalla taloudella tarkoitetaan sinänsä laillista taloudel-

lista toimintaa, joka tapahtuu viranomaisilta salassa tai jonka tulo salataan siitä menevi-

en verojen ja maksujen välttämiseksi. 

 

Fiskaalisessa merkityksessä käytetyn harmaan talouden käsitteen piiriin kuuluvat yksi-

tyisten henkilöiden ja yritysten saamat, verotuksen ulkopuolelle jätetyt veronalaiset tu-

lot. Fiskaalisen harmaan talouden määritelmä on kuitenkin kansantaloudellista suppe-

ampi, koska sen ulkopuolelle jää muun muassa laiton eli musta talous. Toisaalta se on 

laajempi siinä mielessä, että esimerkiksi salatut pääomatulot kuuluvat sen piiriin. Vaik-

ka fiskaalinen piilotalouden määritelmä on saavuttanut vakiintuneen aseman, sisältyy 

käsitteen tarkkaan rajaukseen yhä tulkintaongelmia. 

 
Kuvio 2 Harmaa talous verottajan näkökulmasta. (Lähde: Harmaan talouden selvitys-

työryhmän loppuraportti, 1995.) 
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Piilotalouden käytännön muotoja 
Ulko- ja kotimaiseen työpanokseen liittyviä perinteisiä piilotalouden muotoja ovat pal-

kansaajien saamat pimeät työtulot, yritysten omistajien peitelty osingonjako yms. ja kir-

janpidon ulkopuoliset suoritukset. Palkansaajien pimeillä palkoilla tarkoitetaan yrityk-

sen palveluksessa olevalle henkilölle maksettua korvausta, joka on jäänyt ainakin osit-

tain merkitsemättä yrityksen kirjanpitoon, ja josta ei ole maksettu työntekijän ennakon-

pidätystä ja sosiaaliturvamaksua. Näissä tapauksissa sosiaalivakuutusmaksut, kuten elä-

kemaksut, ovat yleensä suorittamatta.  

 

Pimeitä palkkoja voidaan maksaa myös työttömille henkilöille, jolloin on kysymys työt-

tömyysturvan väärinkäytöksistä. Työttömien osallistuminen aktiivisesti työmarkkinoille 

on kuitenkin hankalampaa kuin esimerkiksi 1990-luvun talouslaman aikoina. Syynä on 

pienten paikkakuntien sosiaalinen kontrolli ja viranomaisten parantunut valvonta ja se, 

että työttömyydestä huolimatta alan työttömien keskuudessa on melko vähän työkykyis-

tä ja ammattitaitoista työvoimaa. Siksi pääosa harmaasta taloudesta kanavoituu työ-

elämässä jo olevien työntekijöiden kautta.     

 

Peitelty osingonjako on verotonta palkanmaksua yrityksen omistajille. Se ilmenee osa-

keyhtiöissä käteisvarojen siirtona suoraan yrityksen omistajille, jotka käyttävät yhtiön 

varoja suoraan omien henkilökohtaisten menojen kattamiseen. Varoja voidaan siirtää 

yksityiskäyttöön aiheettomina kulu- ja matkakorvauksina tai päivärahoina, mikä on 

esimerkiksi rakennusalalla yleistä. Peitelty osingonjako voi olla perusteetonta palkan-

maksua omille perheenjäsenille, kuten tavara- ja laitehankintoja yhtiön varoilla yksi-

tyiskäyttöön, joista saadaan vielä arvonlisäverovähennykset.
85

 

 

Kirjanpidon ulkopuolisilla tuloilla tarkoitetaan tapauksia, joissa yritys on jättänyt tuloa 

osittain tai kokonaan merkitsemättä kirjanpitoon, mutta on maksanut niillä verottomia 

palkkoja ja muita rahanarvoisia etuuksia työntekijöille ja omistajille. Erityisesti yksi-

tyishenkilöille myydyissä töissä tulot on helppo jättää kirjaamatta kirjanpitoon, ellei 

työsuorituksen ostaja pyydä kuitteja kotitalousvähennystä varten. Kotitalousvähennyk-

sen enimmäismäärän on edelleen varsin pieni esimerkiksi pientalojen ja asuntojen kor-

jauskustannuksiin verrattuna.  

 

Yritykset voivat pienentää verotettavaa tuloa tekaistuilla kuiteilla tai toimia välikappa-

leena tekaistujen kuittien tehtailussa. Näitä voivat olla myös tapaukset, joissa maksun 

saajana on saman omistajan toinen yritys. Kuittikauppaa käydään tavaroilla, laitteilla ja 

erityyppisellä alihankinnalla. Kuitilla yritykset kasvattavat kirjanpidollisia kulujaan. 

Kuittikaupasta kiinnijäämisriski on pieni, varsinkin jos kuitteja on vähän ja sopivan suu-

ruisesti liikevaihtoon nähden. Tekaistu kuittikauppa liittyy läheisesti pimeään palkan-

maksuun ja osa salattuihin yrittäjätuloihin.
86

  

 

Kuittikaupasta syntyy arvonlisäveromenetyksiä ja muita veromenetyksiä, jotka liittyvät 

työntekijöiden ennakonpidätyksiin ja sosiaaliturvamaksuihin. Välillisesti vahinkoja kär-

sivät eläkeyhtiöt. Kuittikauppa johtaa kilpailun vääristymiin, koska vilpillisesti toimiva 

yritys voi saada toiminnastaan suurempia voittoja kuin rehellinen yritys. Vilpillinen 

yrittäjä voi maksaa käytännössä parempia palkkoja saada toiminnastaan suurempia voit-
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 ”Kuormasta ottaminen” voi tapahtua myös nostamalla yhtiöltä rahalainaa omistajille ilman riittäviä vakuuksia. 
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 Kuittikaupasta hyötyy taloudellisesti myös kuittikauppias. Hyöty voi olla 5-10 prosenttia tekaistun kuitin arvosta. 
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toja kuin rehellisesti toimiva yrittäjä. Rikollisten voittojen kasvu houkuttelee työnteki-

jöitä ja koko markkinaneutraliteetti voi järkkyä. 

 

Harmaan talouden harjoittajien keskeisiä työvälineitä ovat lyhyen aikaa toimivat kerta-

käyttöyritykset. Konkurssikeinottelusta on kyse silloin, kun yhtiön varat ja liiketoiminta 

siirretään toiselle yritykselle, ja konkurssiyritys jätetään selviytymään aiemman yrityk-

sen toiminnan menoista kuten palkoista ja vero- ja muista veloista. Verohallinnon teke-

mien selvitysten mukaan yritysten verovelat ovat kasvaneet jopa 2000-luvun noususuh-

danteen aikana. Uusia yrityksiä on kuitenkin perustettu jatkamaan maksuhäiriöihin ja 

velkoihin kaatunutta yritystoimintaa.
 
 

 

Alipalkkauksessa eli työehtosopimukset alittavien palkkojen maksussa on kysymys 

eräänlaisesta välillisestä harmaasta taloudesta. Vaikka veroja tai sosiaalivakuutusmaksu-

ja koskevia säännöksiä ei muodollisesti kierretä, työehtosopimuksen mukaisen ja mak-

setun palkan osuus on pois veropohjasta ja vähentää siten verotuloja. Alipalkkaukseen 

syyllistyvä työnantaja saa myös kohtuuttoman kilpailuedun työehtosopimuksia noudat-

taviin yrityksiin verrattuna. Alipalkkauksesta syntyvä taloudellinen hyöty yrittäjälle voi 

olla myös harmaata taloutta kansantaloudellisessa mielessä.
87
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 Mikäli alipalkkaus kriminalisoidaan lainsäädännössä, muuttuu se kansantaloudellisessa mielessä osaksi arvonlisäystä 
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Liite 2: Kiinteistöala toimialaluokituksessa (Nace 2008) 
 

411 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen 
 

4110 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen 

41100 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen 
 Tähän kuuluu asuin- ja muiden rakennusten sekä kiinteistöjen rakennuttaminen ja rakennus-

hankkeiden kehittäminen myöhempää myyntiä varten. Tämä käsittää yleensä maanhankinnan, 

rakennussuunnittelun, rahoituksen ja urakkakilpailun järjestämisen sekä rakennusaikaisen val-

vonnan; myös rakennuttamisen yhteydessä tapahtuva markkinointi ja myynti.  

 

Rakennushankkeiden kehittäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä yksittäisen kiin-

teistön tai tietyn alueen ja sen kiinteistöjen arvoa myöhempää myyntiä varten. Tämä käsittää 

yleensä maanhankinnan ja rakennuttamisen sekä hankkeen rahoituksen. Tähän kuuluu myös 

valtion ja kuntien rakennuttajatoiminta. 

 

68 Kiinteistöalan toiminta 
 

681 Omien kiinteistöjen kauppa  
  

6810 Omien kiinteistöjen kauppa 

68100 Omien kiinteistöjen kauppa 
 Omien kiinteistöjen kauppa päätoimintana: asuinrakennukset ja asunnot, muut kuin asuinra-

kennukset ml. näyttelytilat, varastointitilat, kauppakeskukset; maakiinteistöt, kuten raakamaa, 

pelto, metsä, jne. Tähän kuuluu myös ostetun kiinteistöjen jakaminen tonteiksi ilman muuta 

maanjalostusta sekä loma-osakekiinteistöjen ja –asuntojen kauppa omaan lukuun. 

  

682 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta 
 

6820 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta 

68201 Asuntojen vuokraus 
 Asunnon, asuinrakennuksen ja –kiinteistön omistajan tai haltijan esimerkiksi kiinteistöyhtiön 

tai henkilön harjoittama asunnon vuokraus, alivuokraus ja leasing. Tähän kuuluu myös osa-

omistus- ja asumisoikeusyhtiöiden toiminta. 

68202 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta 
 Asuntojen, asuinrakennusten ja –kiinteistöjen omistus ja –hallinta, mm. asunto-osuuskunnat ja 

–osakeyhtiöt.  
68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta 
 Omien tai liisattujen kiinteistöjen vuokraus ja hallinta: Muut kuin asuinrakennukset ml. näytte-

lytilat, varastointitilat ja kauppakeskukset; maakiinteistöt, kuten raakamaa, pelto, metsä, jne. 

   

683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti 
 

6831 Kiinteistövälitys 

68310 Kiinteistövälitys 
 Tähän kuuluvat kiinteistövälitystoimistojen tuottamat  kiinteistöjen, asuntojen ja lomaosakkei-

den ostoon, myyntiin ja vuokraukseen liittyvät palkkio- ja sopimusperusteiset palvelut: välitys-

palvelut, neuvonta- ja arviointipalvelut.  
 

6832 Kiinteistöjen isännöinti 

68320 Kiinteistöjen isännöinti 
 Tähän kuuluu asuin- ja muiden rakennusten sekä kiinteistöjen isännöinti ml. isännöintiin liitty-

vät palvelut, kuten vuokranperintä ja kirjanpito sopimus- ja palkkioperusteella. Tähän kuuluu 

myös tieisännöinti.  
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81 Kiinteistö- ja maisemanhoito 
 

811 Kiinteistönhoito 
8110 Kiinteistönhoito 

81100 Kiinteistönhoito 
Tähän luokkaan kuuluu kiinteistöhuollon järjestäminen sopimus- tai palkkiopohjalla. Palve-

luihin voi kuulua ulkoalueiden huolto, kuten puhtaanapito, lumityöt ja hiekoitus, nurmikoi-

den leikkuu; kiinteistön pienkorjaukset ja kunnossapitotyöt, LVIS-laitteiden valvonta, pienet 

huoneistokorjaukset (LVIS); jätehuollon valvonta ja jätetilojen puhdistus; kiinteistön tilojen 

siivouspalvelut; vartioinnista ja turvallisuudesta vastaaminen; vastaanottopalvelut. Tähän 

kuuluu myös mökkitalkkaripalvelut 

 

812 Siivouspalvelut 
8121 Kiinteistöjen siivous 

81210 Kiinteistöjen siivous 
Tähän luokkaan kuuluu sisätilojen yleinen siivous kaikenlaisissa rakennuksissa, myös sai-

raaloissa, kouluissa tehtaissa jne. Toiminta on pääasiassa sisätilojen siivousta, mutta siihen 

voi kuulua myös vähäistä ulkoalueiden ja jalkakäytävien puhdistusta ja ikkunoiden pesua. 

 

8122 Muu rakennus- ja teollisuussiivous 

81220 Muu rakennus- ja teollisuussiivous 
Tähän kuuluu rakennusten ulkopuolinen siivous sekä erikoissiivous, kuten ulkoseinien puh-

distus ja ikkunoiden pesu savuhormien ja tulisijojen nuohous sekä keskuslämmityskattiloi-

den, jätteenpolttouunien, boilereiden, ilmanvaihtokanavien ja päästöputkien puhdistus; teol-

lisuuskoneiden puhdistus; muualla luokittelematon rakennus- ja teollisuussiivous. 

 

8129 Muu siivoustoiminta 

81291 Katujen ja teiden puhtaanapito 
Tähän kuuluu katujen, teiden, lentokenttien, pysäköintialueiden, torien ja vastaavien puh-

taanapito: lakaisu, hiekan ym. poisto, peseminen; lumen ja jään auraaminen ja poistaminen. 

 

81299 Muualla luokittelemattomat siivouspalvelut 
Tähän kuuluu liikennevälineiden, kuten junien, bussien, laivojen ja lentokoneiden siivous ja 

puhdistus; desinfiointi ja tuholaistorjunta; teollisuuden säiliöiden ja kuljetuskaluston tankki-

en puhdistus; pullojen pesu; rantojen ja uima-altaiden puhdistus ja kunnossapito; muualla 

luokittelemattomat siivous- ja puhdistuspalvelut. 

 

813 Maisemanhoitopalvelut 
8130 Maisemanhoitopalvelut 

81300 Maisemanhoitopalvelut 
Tähän kuuluu puistojen, puutarhojen ja nurmikoiden istuttaminen, hoito ja kunnossapito 

asuntoalueilla, julkisten rakennusten ympäristössä, liikenneväylien varrella: leikkikentät, 

nurmikot ja muut virkistysalueet; urheilukentät (jalkapallokentät, golfkentät jne.); moottori-

tiet, maantiet, rautatiet ja raitiotiet vesitiet, satamat jne. 
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Liite 3: Selvitystä varten haastatellut henkilöt 
 

  

 
Nimi Työnantaja Taho jota edustaa 

Toimitusjohtaja Pia Gramen Kiinteistötyönantajat ry työnantajajärjestö 

Toimitusjohtaja Terhi Kotkansalo Servisole Oy työnantajayritys 

Toimitusjohtaja Kalevi Ranta Rovanapa Oy työnantajayritys 

Varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo PAM työntekijäjärjestö 

Yhteiskuntavastaava Hanna Kuntsi PAM työntekijäjärjestö 

Asiantuntija (palkkaus, ym.) Sirpa Leppäkoski PAM työntekijäjärjestö 

Toimitusjohtaja Johan Mild Coor Service Management työnantajayritys 

Siivouspalvelupäällikkö Aino Aho HOK Elanto käyttäjäyritys 

Ylitarkastaja Jukka Raatikainen Uudenmaan verovirasto veroviranomainen 

Ylitarkastaja Janne Sointula Uudenmaan verovirasto veroviranomainen 

Linjanjohtaja Tarja Valsi Uudenmaan verovirasto veroviranomainen 

Ylitarkastaja Petri Lehtonen Verotark. ohjausyksikkö veroviranomainen 

Tarkastaja Antti Liukkonen ESAVI tilaajavastuutarkastus 

Tarkastaja Joni Mäki ESAVI ulkomaalaistarkastus 

Rikostarkastaja Ismo Siltamäki Helsingin poliisi poliisi 

Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Espoon kiinteistöpalvelut käyttäjä, kaupunki 

Aluepäällikkö Riku Hopeavirta Senaattikiinteistöt käyttäjä, valtio 

Toimitusjohtaja Raimo Lintula Kiinteistöpalvelut Lintula Oy työnantajayritys 

Toimitusjohtaja Harri Hiltunen Kiinteistöliitto käyttäjäyritys 

Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Kiinteistöliitto käyttäjäyritys 

Lakipalvelut yksikön päällikkö Virpi Hienonen Kiinteistöliitto käyttäjäyritys 

Rikoskomisario Minna Immonen Länsi-Uudenmaan poliisi poliisi 
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Liite 4: Kotitalousvähennysjärjestelmän uudistamistarve
88

 
 

Kotitalousvähennyksen vuonna 2012 tapahtuneet ehtojen heikennykset ovat vähentäneet 

etenkin pienten siivousliikkeiden ja kotipalvelualan (hoiva-alan) yritysten työtilaisuuk-

sia, sillä monet pienyritykset on perustettu kotitalousvähennyksen varaan. Edes vuonna 

2014 toteutettu verovähennyksen vuotuisen enimmäismäärän 400 euron suuruinen koro-

tus ei riitä korvaamaan vähennyskelpoisen työkorvauksen pudottamista 60 prosentista 

45 prosenttiin vuonna 2012, sillä kotitalous-, hoito- ja hoivatöissä palvelutyö muodostaa 

usein yli 90 prosenttia kokonaiskustannuksista.
89

  

 

Kotitalous-, hoito- ja hoivapalvelujen kotitalousvähennystä kannattaisi parantaa. Näissä 

palveluissa verovähennyksellä on myönteisiä yhteiskunnallisia ulkoisvaikutuksia, palve-

luille on paljon piilevää kysyntää ja ne tukisivat osaltaan kuntien sosiaalikeskusten toi-

mintaa tuottamalla ennaltaehkäiseviä palveluja lapsiperheille ja vanhustalouksille. Esi-

merkiksi tilapäiselle ja lyhytaikaiselle lastenhoitoavulle on lapsiperheissä paljon tarvet-

ta. Lastenhoidon järjestäminen asioiden hoitamiseksi voi olla vaikeaa puhumattakaan 

vanhempien pienistä virkistymishetkistä.  

 

Lastenhoitoavun tarve ei riipu perheen taloudellisesta asemasta, vaikka asialla voi olla 

yhtymäkohtia, kun on kysymys vähävaraisista yksinhuoltajaperheistä ja monilapsisista 

perheistä. Asiaa on pahentanut yhteiskunnassa voimakkaana jatkuva muuttoliike, joka 

on pirstonut lapsiperheille tärkeitä auttavia sosiaalisia verkostoja. Perheiltä, joilta puut-

tuvat toimivat sosiaaliset verkostot, on vaikeuksia saada apua lastenhoitoon. Asia ilme-

nee hoivaköyhyytenä, sillä sosiaalisten verkostojen tarjoamaa hoivapääomaa pidetään 

yhtenä sosiaalisen pääoman ilmenemismuotona. 

 

Kotitalousvähennys voi tuoda helpotusta yksinhuoltajille, joita on esimerkiksi Helsin-

gissä neljännes lapsiperheistä, mutta hyötyä olisi myös kotona yksin asuville vanhuksil-

le ja heidän omaishoitajilleen. Järjestelmää voisi uudistaa jopa siten, että 75 vuotta täyt-

täneille ostetusta kotitalous-, hoito- ja hoivatyöstä lapsi tai lapsenlapsi voisi tehdä koti-

talousvähennyksen ilman, että se vähentäisi täysimääräisesti palvelunostajan oman ve-

rovähennyksen enimmäismäärää. Tämä lisäisi sosiaalista vastuunkantoa ja vähentäisi 

kuntien palvelutuotantoon suuntautuvaa rasitusta.
90

  

 

Hoivapalvelujen erityispiirteisiin kuuluu, että ne voivat sisältää terveydenhuoltoon luet-

tavia palveluja. Säännösten mukaan kotitalousvähennys ei kata arvonlisäverosta va-

pautettuja terveyspalveluja, mutta hoivapalvelujen ja terveyspalvelujen erottaminen toi-

sistaan on joskus vaikeaa, jos ne ovat saumaton osa kokonaispalvelua. Näissä tapauksis-
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 Liite pohjautuu seuraavaan tuoreeseen selvitykseen: Lith, Pekka: Palvelusetelit ja palvelusetelityyppiset järjestelmät 

julkisella alalla, Lith Consulting Group, Helsinki 2015. Selvitys löytyy muun muassa Helsingin seudun kauppakamarin 
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mikä oli vain 2-3 prosenttia kaikista verovähennykseen oikeuttavien hoiva- ja hoitopalvelujen kustannuksista. 
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sa säännöstöjä voisi tarkistaa sitten, että määrätyt hoivapalveluihin liittyvät terveyspal-

velut olisivat vähennysjärjestelmän piirissä. Esimerkiksi vanhukset voisivat ostaa vero-

vähennyksellä jalkojen hoitoa kotona.
91

 

 

Ikääntyneiden vanhusten omatoimisen arjessa selviytymisen keskeistä merkitystä koros-

taa se, että Suomessa oli 75 täyttäneitä noin 464 000 vuonna 2013 ja jo vuoteen 2020 

mennessä heidän määränsä kasvaa väestöennusteiden mukaan 578 000 henkilöön. Koti-

talousvähennyksen saajia oli tässä ikäryhmässä vain 56 600, joten potentiaalia palvelu-

myynnin kasvua on runsaasti. Ikääntyneiden palveluostot poikkeavat muiden verovä-

hennyksen saaneiden ostoista siten, että heillä kotitalous-, hoiva- ja hoitotöiden osuus 

verovähennyksen alaisista palveluista on lähes 40 prosenttia.   

 

Tärkeintä olisi palauttaa vuotuisen verovähennyksen enimmäismäärä ja varsinkin työ-

korvausosuus kotitalous-, hoito- ja hoivatöissä takaisin ennen vuotta 2012 vallinnutta 60 

prosentin tasoa. Tällä voisi olla merkittävä sysäys kotitalous- ja hoiva-alan yritystoi-

minnalle.
92

 Koska kaikkea ei voida tukea nykyisessä haasteellisessa valtiontaloudelli-

sessa tilanteessa, kotitalousvähennyksen parannukset kotitalous- hoito- ja hoivatöissä 

voitaisiin rahoittaa siten, että verovähennys kohdistetaan toistaiseksi vain verovelvolli-

sen vakituisessa asunnossa tehtävään työhön.  

 

Tämä rajaisi vähennysjärjestelmän ulkopuolelle verovelvollisten vapaa-ajan asuntojen 

ja rakennusten remonttityöt sekä suuren osan samaan kategoriaan liittyvistä töistä ul-

komailla.
93

 Rajauksella verovähennys voidaan suunnata paremmin juuri niille kotitalo-

uksille, joilla ulkopuolisen avun tarve on kaikkein suurinta (pienituloiset vanhuskotita-

loudet, yksinhuoltajaperheet, yms.). Vaihtoehtoinen tapa rahoittaa parannukset olisi pa-

lauttaa kaikenlainen remonttitöistä myönnetty kotitalousvähennys lähemmäksi ennen 

vuotta 2009 ollutta vuotuista 1 150 euron tasoa.
94

  

 

Ruotsin laskutusjärjestelmä käyttöön 
Suomessa kannattaisi selvittää Ruotsin kokemukset ja siirtyä naapurimaan eleganttiin 

laskutusjärjestelmään, jossa palveluntuottaja hakee ja saa verovähennyksen ostajan 

puolesta verohallinnolta. Siinä verovelvollinen palvelunostaja saisi välittömästi enna-

                                                 
91 Lähes kaikki 75 vuotta täyttäneet kärsivät jonkinasteisista liikuntarajoitteista, jotka johtuvat useimmiten 

alaraajaongelmista. Tällöin on joskus luontevinta, että palveluntuottaja tulee asiakkaan luokse eikä liikuntarajoitteinen 

raahaudu palveluntuottajan tykö. Myös toimintaterapia- ja neuvontapalveluja voisi olla kotitalousvähennyksen piirissä. 

Esimerkkinä on yksilöllinen liikunnanohjaus, sillä liikunnalla on tunnetusti fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä 

edistäviä ja sairauksia ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. Jalkahoitajan, hierojan, ravintovalmentajan, henkilökohtaisen 

kunto-ohjaajan ja terapiapalveluiden toteuttajien palvelut ja muut vastaavat palvelut eivät oikeuta tällä hetkellä 

vähennykseen, vaikka työ suoritettaisiin asiakkaan kotona. Esimerkiksi jalkahoitajan ja hierojan työ on lisäksi yleensä 

arvonlisäverotonta terveyden- ja sairaudenhoitopalvelua, joten vähennys estyy myös tästä syystä (ks. Verohallinnon 

ohje: Kotitalousvähennys Diaarinumero: A218/200/2013, www.vero.fi).  
92

 Hoiva-, hoito- ja kotitaloustöissä on tärkeää ylläpitää verovähennysjärjestelmän pitkän aikavälin ennustettavuus. 

Syynä on, että osalle palveluja tuottavista pk-yrityksistä verovähennyksen alainen palvelumyynti muodostaa suuren 

osan liikevaihdosta. Asiakkaat kokevat puolestaan tärkeäksi hyvän ja luotettavan palveluntuottajan pysyvyyden.  
93

 Vuoden 2013 alusta lukien verovelvollinen, jolla on Suomessa verotettavaa tuloa, on saanut vähentää Suomen 

verotuksessa osan kotitaloudessa tehdystä työstä maksamastaan määrästä myös silloin, kun kyseinen työ on tehty 

toisessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa, mikäli työn suorittaja on merkitty kyseisessä valtiossa 

Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaavaan rekisteriin. Uusia säännöksiä noudatetaan taannehtivasti vuodesta 2007 

lukien.  
94

 Pientalojen energiatehokkuutta ja lämmitystapamuutoksia koskevaa verovähennystä voitaisiin kuitenkin myös nostaa 

ennen vuotta 2012 vallinneelle tasolle, sillä verovähennyksellä on katsottu olevan ekologisesti myönteisiä 

yhteiskunnallisia ulkoisvaikutuksia.  

http://www.vero.fi/
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kollisen verovähennyksen maksaessaan palveluntuottajalle tehdyn työn osuudesta vain 

55 prosenttia tai osuuden sen mukaan, mitä hänellä on verovähennysoikeutta jäljellä.
95

  

Seuraavaksi palveluntuottaja hakisi ennakollisen kotitalousvähennyksen verohallinnolta 

ostajan puolesta erillisellä hakemuksella. 

 

Kun maksu on suoritettu palveluntuottajan pankkitilille, verohallinto toimittaisi asiasta 

ilmoituksen palvelunostajalle.
96

 Järjestelmässä tiedot liikkuisivat palveluntuottajan, ve-

rohallinnon ja palvelun käyttäjän välillä pääosin sähköisiä tietoverkkoja pitkin. Lasku-

tusmalli yksinkertaistaisi järjestelmää ostajan kannalta, millä on merkitystä, kun kasva-

va osa kotitalousvähennyksen käyttäjistä on ikääntyviä kansalaisia. Järjestelmää voisi 

yksinkertaistaa luopumalla palvelunostajan 100 euron omavastuuosuudesta, millä voisi 

olla myönteinen vaikutus palvelujen ostamiseen. 

 

Laskutusmalli voisi olla työnsuorittajalle nykyjärjestelmää selkeämpi ja kannustavampi, 

jos hallinnollinen työ jää vähäiseksi ja asiakasvirta kasvaisi, kuten Ruotsissa on tapah-

tunut. Viranomaisille laskutusmalli tarjoaisi mahdollisuuden järjestelmän massavalvon-

tana tapahtuvaan etukäteisseurantaan, sillä nykyjärjestelmään sisältyy paljon väärinkäy-

tösmahdollisuuksia.
97

 Tiedot kotitalousvähennyksestä monipuolistuisivat samalla, kun 

palvelunostajista ja -tuottajista voitaisiin tuottaa entistä ajantasaisempia tilastoja viran-

omaisten ja muiden eri käyttäjien tarpeisiin.  

 

                                                 
95

Periaatteessa samantyyppistä järjestelmää soveltavat yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja apteekit, jotka 

hakevat asiakkaan puolesta niin sanotut KELA-korvaukset. 
96

 Verovelvolliset voisivat päästä pankkitunnuksilla katsomaan verohallinnon verkkosivuilta tietoja verovuoden aikana 

kertyneestä verovähennyksen määrästä tai tilata asiasta todistuksen. 
97

 Uuteen laskutusjärjestelmään voisi liittää mahdollisuus kuitata maksettua verovähennystä vasten palveluntuottajan 

erääntyneitä verovelkoja, kuten Ruotsissa on tehty. 
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Liite 5 Kyselytutkimukset ja tiedusteluihin vastanneet 
 

Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityskyselyt 
Kyselyt suoritettiin avoimen linkin avulla Kiinteistötyönantajat ry:n toimesta kesäkuus-

sa 2015. Määräaikoihin kyselyyn vastasi hyväksyttävästi 91 vastaajaa.
98

 Pääosa (60 %) 

vastanneista edusti 10-49 henkilön työnantajayrityksiä (Kuvio 1). Runsas viidennes vas-

taajista oli keskisuuria tai suuria vähintään 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Alle 

kymmenen henkilön mikroyrityksiä oli vajaa viidennes. Osalla yrityksistä oli myös ul-

komaisia työntekijöitä (ml. vuokratyöntekijät). Vastanneista 16 prosenttia edusti yrityk-

siä, joiden henkilöstöstä vähintään viidennes oli ulkomaalaisia (Kuvio 2). 

 
Kuvio 1 Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityskyselyihin vastanneet yritykset henkilöstön 

kokoluokittain 2015, prosenttia vastanneista. 

 

 
 

Kuvio 2 Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityskyselyihin vastanneet yritykset ulkomaisen 

henkilöstön osuuden mukaan 2015, prosenttia vastanneista. 
 

 
                                                 
98

 Kyselyihin vastanneiden määrä oli hyvän ja tyydyttävän rajamailla. Asiaa parantaa se, että vastanneiden joukko kat-

taa ison osa kiinteistöpalvelualan markkinoista. 
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Kiinteistöpalvelualan monialaisuutta kuvastaa se, että yli 60 prosenttia Kiinteistö-

työnantajien jäsenyrityskyselyjen vastanneista toimi useammalla kuin yhdellä suori-

tealalla eli yritysten palveluvalikoimassa oli monia erilaisia kiinteistö- ja toimitilapalve-

luja (Kuvio 3). Yleisiä päätoimialoja olivat kiinteistöjen ja toimitilojen siivous sekä 

kiinteistöhuolto (perushuoltotehtävät) ja isännöinti (kiinteistö- ja toimitilajohtaminen). 

Yleisiä sivutoimialoja olivat ulkotilojen hoito, talotekniikka- ja korjauspalvelut, kotisii-

vous ja toimitila- ja käyttäjäpalvelut (Kuvio 4).  

 
Kuvio 3 Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityskyselyihin vastanneet yritykset suoritealo-

jen määrän mukaan vuonna 2015, prosenttia vastanneista. 
 

 
 

 
Kuvio 4 Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityskyselyihin vastanneiden yritysten yleisim-

mät pää- ja sivutoimialat 2015, prosenttia vastanneista. 
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Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityskyselyt koostuivat neljästä pääkohdasta (1-4), jotka 

olivat seuraavat: 

 

1 Vastaajan perustiedot 

a. Yrityksen henkilöstön kokonaismäärä (ml. vuokratyövoima) 

b. Yrityksen henkilöstöstä (ml. vuokratyövoima) ulkomaalaisia työtekijöitä 

c. Yrityksen toimialat (pää- ja rinnakkaistoimialat) 

d. Yrityksen pääasiallinen asema kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjussa 

e. Yrityksen tärkeimmät kiinteistöpalvelualan asiakkaat (asiakastoimialat) 

2 Harmaan talouden laajuus ja painopistealueet kiinteistöpalvelussa 

a. Arvio harmaiden markkinoiden osuudesta eri kiinteistöpalvelualan suori-

tealoilla / asiakastoimialoilla  

b. Arvio harmaan talouden toteutuneesta kehityksestä kiinteistöpalvelualalla 

(ml. toimitilapalvelut, yms.) 4-5 viime vuoden aikana (2011-15). Ennuste 

epäterveen kilpailun kehityksestä seuraavan 4-5 vuoden aikana (2016-20) 

3 Harmaan talouden ilmenemismuodot ja kilpailuhaitat kiinteistöpalvelualalla 

a. Arvio harmaan talouden ja epäterveen kilpailun ilmenemismuotojen merki-

tyksestä kiinteistöpalvelualalla 

b. Näkemys kiinteistöpalvelualan harmaan talouden aiheuttamista kilpailuhai-

toista yrityksen edustamalla toimialalla 

c. Onko yritys hävinnyt kiinteistöpalveluja koskevissa tarjouskilpailuissa mah-

dolliselle harmaan talouden toimijalle 

4 Viranomaistoiminta ja harmaan talouden torjunta 

a. Näkemys viranomaistoiminnan tehokkuudesta kiinteistöpalvelualan harmaan 

talouden torjunnassa 

b. Näkemys voimassa olevien säännösten vaikutuksesta harmaan talouden ja 

epäterveen kilpailun torjunnassa kiinteistöpalvelualalla 

c. Näkemys säännösmuutosten merkityksestä ja tarpeellisuudesta kiinteistöpal-

velualan ostopalvelutoimintaan ja ulkoistuksiin liittyvän epäterveen kilpai-

lun torjunnassa  

 

PAM:n luottamusmieskyselyt 
Kysely suoritettiin avoimen linkin avulla Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry:n 

toimesta kesäkuussa 2015. Määräaikoihin mennessä kyselyihin vastasi hyväksyttävästi 

32 vastaajaa, mikä oli runsas kolmasosa Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityskyselyihin 

vastanneiden määrästä.
99

 Vastanneista luottamushenkilöistä 85 prosenttia työskenteli 

keskisuurissa vähintään 50 henkilöä tai suurissa vähintään 250 henkilöä työllistävissä 

yrityksissä. Siten vastaajat olivat yrityksistä, jotka olivat keskimäärin vielä suurempia 

kuin yrityskyselyihin vastanneet yritykset (Kuvio 5).  

 

Luottamushenkilöiden työnantajista 40 prosenttia oli sellaisia, joissa ulkomaalaisten 

työntekijöiden osuus oli vähintään viidennes (Kuvio 6). Työnantajien yleisin 

päätoimiala oli kiinteistöjen ja toimitilojen siivous. Toiseksi yleisin oli kiinteistöhuolto 

(perushuoltotehtävät). Yleisin sivutoimiala ulkotilojen hoito ja kunnossapito, minkä 

lisäksi yrityksillä oli paljon muitakin sivutoimialoja. Luottamushenkilöiden työnantajis-

ta lähes 80 prosenttia oli kiinteistöpalveluja loppukäyttäjille tarjoavia yrityksiä, joka 

käyttävät myös omia alihankkijoita (Kuvio 7). 

                                                 
99

 Kyselyyn vastanneiden määrä jäi odotettua pienemmäksi. Asiaa kohentaa hieman se, että vastaajien työnantajat edus-

tivat suuria monitoimialaisia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. 
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Kuvio 5 PAM:n luottamusmieskyselyihin vastanneiden työnantajat henkilöstön 

kokoluokittain 2015, prosenttia vastanneista. 
 

 
 
Kuvio 6 PAM ry:n luottamuskyselyihin vastanneiden työnantajat ulkomaalaisen henki-

löstön osuuden mukaan 2015, prosenttia vastanneista. 
 

 
 

Kuvio 7 PAM ry:n luottamushenkilökyselyihin vastanneiden työnantajat kiinteistö- ja 

rakennusalan arvoketjussa 2015, prosenttia vastanneista. 
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Kuvio 8 PAM ry:n luottamushenkilökyselyihin vastanneiden työnantajat tärkeimpien 

pää- ja sivutoimialojen mukaan 2015, prosenttia vastanneista. 
 

 
 

 

Kuvio 9 PAM ry:n luottamushenkilökyselyihin vastanneiden työnantajat tärkeimpien 

asiakastoimialojen mukaan 2015, prosenttia vastanneista. 
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PAM ry:n luottamushenkilökyselyt koostuivat viidestä pääkohdasta (1-5), jotka olivat 

hyvin pitkälle samanlaisia kuin Kiinteistötyönantajat ry:n jäsenyrityskyselyissä. Pää-

kohdat olivat seuraavat: 

 

1 Vastaajan perustiedot 

a. Työnantajan henkilöstön kokonaismäärä (ml. vuokratyövoima) 

b. Ulkomaalaisia työtekijöitä työnantajan henkilöstöstä (ml. vuokratyövoima)  

c. Työnantajan toimialat (pää- ja rinnakkaistoimialat) 

d. Työnantajan pääasiallinen asema kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjussa 

e. Työnantajan tärkeimmät kiinteistöpalvelualan asiakkaat (asiakastoimialat) 

2 Harmaan talouden laajuus ja painopistealueet kiinteistöpalvelussa 

a. Arvio harmaiden markkinoiden osuudesta eri kiinteistöpalvelualan suori-

tealoilla / asiakastoimialoilla 

b. Arvio harmaan talouden toteutuneesta kehityksestä kiinteistöpalvelualalla 

(ml. toimitilapalvelut, yms.) 4-5 viime vuoden aikana (2011-15). Ennuste 

epäterveen kilpailun kehityksestä seuraavan 4-5 vuoden aikana (2016-20) 

3 Harmaan talouden ilmenemismuodot 

a.  Arvio harmaan talouden ja epäterveen kilpailun ilmenemismuotojen merki-

tyksestä kiinteistöpalvelualalla 

4 Harmaaseen talouteen ja työsuhteen ehtoihin liittyvät ongelmat kiinteistöpalvelualalla 

a. Oman työnantajan toiminnassa havaitut epäkohdat tai ongelmat 

b. Oman työnantajan käyttämien alihankkijoiden toiminnassa havaitut epäkoh-

dat tai ongelmat 

5 Viranomaistoiminta ja harmaan talouden torjunta 

a. Näkemys viranomaistoiminnan tehokkuudesta kiinteistöpalvelualan harmaan 

talouden torjunnassa 

b. Näkemys voimassa olevien säännösten vaikutuksesta harmaan talouden ja 

epäterveen kilpailun torjunnassa kiinteistöpalvelualalla 

c. Näkemys säännösmuutosten merkityksestä ja tarpeellisuudesta kiinteistöpal-

velualan ostopalvelutoimintaan ja ulkoistuksiin liittyvän epäterveen kilpai-

lun torjunnassa  

 

Taloyhtiökyselyt 
Kysely suoritettiin avoimen linkin avulla Kiinteistöliitto ry:n toimesta heinäkuussa 

2015. Määräaikoihin kyselyyn vastasi hyväksyttävästi 1 192 vastaajaa.
100

 Vastanneista 

70 prosenttia oli yhtiöiden hallituksen jäseniä (hallitusten puheenjohtajia ja rivijäseniä). 

Enemmän tai vähemmän ”ammattilaisia” oli runsas viidennes. Heillä tarkoitetaan 

isännöitsijöitä, toiminnan- ja tilintarkastajia (kuvio 10). Kaksi kolmasosaa vastanneista 

edusti asunto-osakeyhtiöitä, joissa asumiskäytössä on yli 80 prosenttia kerrospinta-

alasta. Rivitaloyhtiöitä edusti viidennes (Kuvio 11). 

 

                                                 
100

 Taloyhtiökyselyihin vastanneiden määrä voidaan pitää hyvänä ja edustavana. Päinvastoin kuin kiinteistöpalvelualan 

yritys- ja luottamushenkilökyselyissä perustuivat vastaukset taloyhtiökyselyissä kuitenkin enemmän vastaajien yleisiin 

subjektiivisiin näkemyksiin ja mielipiteisiin kuin omiin kokemuksiin. 
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Kuvio 10  Kiinteistöliitto ry:n taloyhtiökyselyihin vastanneiden asema edustamassaan 

asunto- ja kiinteistöyhtiössä 2015. 

 

 
 

Kuvio 11  Kiinteistöliitto ry:n taloyhtiökyselyihin vastanneiden edustaman asunto- ja kiin-

teistöyhtiön pääasiallinen käyttötarkoitus (rakennustyyppi) 2015. 
 

 
 

 

Taloyhtiöille suunnatut kyselyt olivat hieman suppeampia kuin kiinteistöpalvelualan 

yrityksille ja luottamushenkilöille suunnatut kyselyt. Syynä on, että vastaajina olivat 

pääasiassa yhtiöiden hallituksiin valitut ”maallikot” ja osakkaat. Kyselyt koostuivat nel-

jästä pääkohdasta, jotka olivat seuraavat: 

 

1 Vastaajan perustiedot 

a. Vastaajan asema taloyhtiössä tällä hetkellä 

b. Taloyhtiön pääasiallinen käyttötarkoitus (rakennustyyppi) 
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2 Ulkopuolisten palvelujen käyttö taloyhtiössä ja havainnot tai epäilyt harmaasta talou-

desta 

a. Käyttääkö taloyhtiö ulkopuolisen yrityksen palveluja 

b. Kilpailuttaako taloyhtiö kiinteistöpalveluja tuottavat yritykset 

c. Onko taloyhtiö hylännyt palveluja tarjonneiden yritysten tarjouksia harmaa-

seen talouteen liittyvien epäilyjen vuoksi 

d. Mikä on aiheuttanut epäilyjä palvelujen tarjoajan toimintaan mahdollisesti 

liittyvästä harmaasta taloudesta 

e. Onko taloyhtiön käyttämiin ulkopuolisiin yrityksiin ja näiden alihankkijoihin 

kohdistunut havaintoja tai epäilyjä harmaasta taloudesta 

f. Mitä havainnot tai epäilyt taloyhtiön käyttämien ulkopuolisten yritysten tai 

niiden alihankkijoiden toimintaan liittyvästä harmaasta taloudesta koskevat 

3 Harmaan talouden ilmenemismuodot ja kehitys 

a. Arvio harmaan talouden ja epäterveen kilpailun ilmenemismuotojen merki-

tyksestä kiinteistöpalvelualalla 

b. Arvio harmaan talouden toteutuneesta kehityksestä kiinteistöpalvelualalla 4-

5 viime vuoden aikana (2011-15). Ennuste epäterveen kilpailun kehityksestä 

seuraavan 4-5 vuoden aikana (2016-20) 

4 Säännösten merkitys harmaan talouden torjunnassa 

a. Näkemys voimassa olevien säännösten vaikutuksesta harmaan talouden ja 

epäterveen kilpailun torjunnassa kiinteistöpalvelualalla 

b. Näkemys säännösmuutosten merkityksestä ja tarpeellisuudesta kiinteistöpal-

velualan ostopalvelutoimintaan ja ulkoistuksiin liittyvän epäterveen kilpai-

lun torjunnassa  

 


